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RESUMO 

Atualmente, a civilização tem cravado marcos insustentáveis de desenvolvimento, 
levando a acentuada degradação da natureza. No presente trabalho, ampliou-se a 
capacidade de reflexão dos estudantes acerca dos impactos ambientais acometidos 
na Represa do Alagados no município de Ponta Grossa/PR. O objetivo geral da 
pesquisa foi sensibilizar estudantes em relação aos impactos socioambientais, na 
perspectiva do ensino de geografia, numa metodologia de sala de aula invertida 
voltada à educação ambiental. A metodologia utilizada foi de natureza qualitativa e 
exploratória, e os procedimentos metodológicos foram realizados em oito momentos: 
1º momento - iniciando com um questionário; 2º momento - trabalhando temas 
referentes aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), por meio da aula expositiva; 
3º momento - apresentando slides com imagens e vídeos acerca do assunto 
abordado; 4º momento - listagem resumo contendo impactos positivos e negativos; 5º 
momento - discussão dialética; 6º momento - textos como material de apoio; 7º 
momento - pesquisa de temas voltados a impactos ambientais; e 8º momento - 
finalizando com um questionário. A prática foi desenvolvida em um colégio da rede 
estadual de Ponta Grossa/PR, com estudantes cursando o 1º ano do ensino médio, 
com a utilização de tecnologias digitais como o Google Classroom, o Google Meet e 
grupos de WhatsApp. Os resultados permitiram identificar, a partir da análise 
realizada, as concepções dos estudantes em relação à ocupação irregular, ao uso 
excessivo do solo, ao desmatamento, à pesca exploratória, às queimadas, aos lixos 
depositados a céu aberto e à falta da rede de esgotos e suas relações com as 
questões sociais da ciência e da tecnologia. A represa concentra vários impactos 
ambientais visíveis e passíveis de discussão, que são abordados na proposta para 
que educadores possam utilizar com seus estudantes ou em contextos que 
apresentam realidades semelhantes aos quais o município enfrenta. Em síntese, os 
resultados foram positivos ao esperado pela pesquisadora, a sensibilização e a 
preocupação do desenvolvimento da pesquisa permitiram elaborar um produto 
educacional que apresenta procedimentos metodológicos, a partir da problemática 
envolvendo a Represa do Alagados. 
 
Palavras-chave: ensino de geografia; metodologias ativas; educação ambiental. 
 

 
  



 

 

ABSTRACT 

Currently, civilization has set unsustainable development milestones, leading to severe 
degradation of nature. In the present work, the students' capacity of reflection about 
the environmental impacts of the Alagados Dam in the city of Ponta Grossa/PR was 
increased. The general objective of the research was to make students aware of the 
socio-environmental impacts from the perspective of geography teaching in an inverted 
classroom methodology focused on environmental education. The methodology used 
was qualitative and exploratory in nature, and the methodological procedures were 
carried out in eight stages: 1st moment - beginning with a questionnaire; 2nd moment 
- working on themes related to the National Curriculum Parameters (PCN), through an 
expositive class; 3rd moment - presenting slides with images and videos about the 
subject; 4th moment - summary list containing positive and negative impacts; 5th 
moment - dialectical discussion; 6th moment - texts as supporting material; 7th moment 
- research on themes related to environmental impacts; and 8th moment - ending with 
a questionnaire. The practice was developed in a state school in Ponta Grossa/PR, 
with students in their first year of high school, using digital technologies such as Google 
Classroom, Google Meet, and WhatsApp groups. The results allowed us to identify, 
from the analysis performed, the students' conceptions regarding irregular occupation, 
excessive land use, deforestation, exploratory fishing, burning, open dumps, and the 
lack of a sewage system, and their relations with the social issues of science and 
technology. The reservoir concentrates several visible and debatable environmental 
impacts, which are addressed in the proposal for educators to use with their students 
or in contexts that present similar realities to those faced by the municipality. In 
summary, the results were positive as expected by the researcher, the awareness and 
concern of the development of the research allowed the elaboration of an educational 
product that presents methodological procedures, starting from the problematic 
involving the Alagados Dam. 
 
 

Keywords: teaching geography; active methodologies; environmental education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A iniciativa da pesquisa apresentada nesta dissertação foi instigada por 

saídas de campo realizadas desde o período de graduação no curso de Licenciatura 

em Geografia. A maioria dessas atividades foram realizadas em Usinas Hidrelétricas, 

sempre coordenadas por professores, que conduziam os estudantes às reflexões 

sobre os impactos produzidos ao meio ambiente, decorrentes da construção do 

reservatório de água, necessário para produção de energia.  

A relevância dessas atividades vivenciadas enquanto estudante de 

licenciatura foram fundamentais na formação das práticas pedagógicas como 

educadora na rede estadual de ensino há 13 anos. Dentro desse contexto, sempre 

estiveram presentes os objetivos que envolvessem a realização de atividades a partir 

da realidade dos estudantes. Neste caso, em trabalhar questões ambientais no ensino 

de geografia a partir da observação da Represa do Alagados da cidade de Ponta 

Grossa/PR. 

Na condição de educadora, sempre esteve presente a intenção e o 

desenvolvimento de ações na condução do ensino de geografia, a partir do contexto 

do estudante, como princípio fundamental para sensibilização sobre questões 

ambientais e, dessa forma, contribuir para extrapolação de uma abrangência global.  

Nessa linha de atuação surgiram muitas inquietações direcionadas a 

questionamentos sobre como contribuir com o meio ambiente, com a sensibilização 

para minimizar os impactos provocados à Represa do Alagados, por meio da disciplina 

de Geografia. Ao refletir sobre qual seria a resposta ao questionamento, foi elaborado 

um projeto de pesquisa, considerando a importância de uma educação crítica 

necessária para instigar os estudantes à reflexão e à posicionamentos ao estudar, 

analisar e coletar dados sobre os impactos ocorridos para a construção e uso dessa 

Represa.  

A pesquisa apresentada nesta dissertação envolve o desenvolvimento de uma 

metodologia ativa, sala de aula invertida, que permite aos estudantes construírem o 

conhecimento a partir do seu protagonismo, como preparação para saídas de campo, 

as quais intencionam desenvolver a aprendizagem de conhecimentos, (re)construção 

de conceitos e conteúdo, aprendizagem procedimental, observação direta, recolha de 

dados, registro de informações, utilização de instrumentos e metodologia próprios, 

aprendizagem atitudinal, trabalho colaborativo, respeito pelo meio ambiente, 
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relacionamento interpessoal, construção e enriquecimento das relações sociais. A 

relação do ensino ao contexto envolve o estudante, que se sente parte integrante no 

processo, tornando significativas e não mecânicas (SENICIATO; CAVASSAN, 2004). 

Ao ensino da disciplina de Geografia, compete explanar temas como 

hidrografia, meio ambiente, impactos ambientais ou alterações no espaço geográfico, 

geomorfológicos (relevo) pedológicos (solo), geológicos (rochas), as influências das 

ações antrópicas para suprir necessidades como água potável e energia demandam 

uma grande quantidade de impactos provocados ao meio ambiente. Para Cavalcanti 

(2011), o espaço geográfico é concebido e construído intelectualmente como produto 

histórico e social, permitindo analisar a dimensão e a representação da realidade.  

Para contextualizar tais temas, entende-se que visitas no entorno das 

instituições escolares, nos ambientes de seu município, são produtivos no processo 

ensino-aprendizagem. Entretanto, Campos (2012) evidencia que são muitos os 

desafios que um educador enfrenta para executar atividades, como saídas de campo, 

visto que exigem autorizações de superiores e responsáveis, além de custos com 

transporte e cuidados em relação à responsabilidade do processo de forma geral. 

No desenvolvimento da prática pedagógica, após vivências de todos esses 

desafios e na maioria das vezes contenção, inclusive no processo de autorização, 

constituíram-se subsídios para desenvolver uma proposta metodológica que 

transporte essa realidade incluindo diferentes atividades utilizando os princípios de 

uma sala de aula invertida.  

O conceito de sala de aula invertida ou “flipped classroom” se fundamenta em 

inverter a lógica tradicional da sala de aula, fazendo em casa o que é feito em sala, 

como aula expositiva, e fazer em sala as atividades que eram realizadas em casa, 

apresentada por Eric Mazur em “Peer instruction: User’s manual” e Gregor Novak em 

“Just-in-time Teaching”. Seguindo esta perspectiva, a presente proposta objetiva 

apresentar o tema de uma saída de campo antes da aula e antes da respectiva 

atividade, desenvolvendo uma aula com simulação de uma saída de campo, a qual 

prepare os estudantes para esse evento, e que passe a se chamar de “saída de campo 

invertida”. 

A metodologia proposta está em consonância com as significativas 

transformações que vêm modificando os rumos da sociedade e, consequentemente 

da educação, advindos da globalização, da informatização dos meios de 

comunicação, fatores essenciais e indispensáveis para o homem moderno e que 
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demandam um ambiente escolar extremamente significativo e construtivo, levando o 

mais próximo possível da realidade do estudante e proporcionando um 

desenvolvimento integral. 

Nas últimas décadas, o desenvolvimento das novas tecnologias da 

informação e comunicação permeiam todos os setores da sociedade, diminuindo as 

distâncias, minimizando os esforços e o tempo destinado a desenvolver atividades 

diárias e, sobretudo, ampliando as possibilidades de acesso à informação e ao 

conhecimento. 

O uso dessas novas tecnologias no âmbito educacional tem permitido agilizar 

os serviços administrativos e, sobretudo, elaborar material didático. Essa possibilidade 

gera uma grande expectativa por parte de educadores quanto ao impacto positivo no 

processo ensino-aprendizagem, entretanto, há necessidade de qualificação para que 

exista desenvolvimento desses recursos. A utilização de tecnologias nesta pesquisa 

foi prevista desde sua concepção e foi acelerada e intensificada em razão de 

limitações ao ensino presencial como consequência da pandemia da COVID-19. 

Independente da modalidade de ensino, a prática cotidiana no universo da 

complexidade das disciplinas precisa ser conduzida como uma ciência, e configurando 

num leque aberto para colocar em prática educadores e estudantes no processo de 

observação, análise, interpretação, sugestões e propostas.  

Nessa perspectiva, reconhecer que a aprendizagem não se dá por 

transmissão, mas que ocorre sob orientação, mediação do educador. Trabalho, 

operação, execução, análise, comparação, debate e posicionamento sobre um 

assunto demandam um conjunto de elementos que devem ser levados em conta no 

planejamento de propostas de Educação Ambiental ou outros temas, de modo a 

contemplar uma prática educativa integradora, que conduza à formação de cidadãos 

críticos, participativos e instrumentalizados para o exercício de uma cidadania 

ecológica.  

A Educação Ambiental no processo educativo constitui um elemento essencial 

para o enfrentamento da crise socioambiental vivenciada pela humanidade no 

alvorecer do terceiro milênio. Tal enfrentamento implica que as ações educativas 

estejam alicerçadas sobre uma concepção de meio ambiente que contemple os 

aspectos bióticos, abióticos e antrópicos e sobre uma práxis educacional 

interdisciplinar. Nesse contexto, aponta-se abordagem que envolva o trinômio Ciência, 

Tecnologia e Sociedade (CTS) como um caminho viável para a prática da Educação 
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Ambiental, porque engloba essa concepção nos procedimentos metodológicos dos 

objetivos educacionais. 

A escolha da abordagem CTS se norteia em instigar reflexões sobre suas 

relações no mundo contemporâneo, que colocam a responsabilidade na posição de 

educadores em apontar os valores que estão definindo as prioridades e os impactos 

tecnológicos no mundo atual. Apontar as formas impróprias de exploração do 

ambiente e o uso inadequado de recursos naturais que vêm causando desequilíbrio e 

comprometimento não somente para geração atual, mas principalmente, para futuras. 

A pesquisa envolveu a realidade do Rio Pitangui, em Ponta Grossa/PR, que 

em 1940 foi represado, dando origem a um grande lago artificial, popularmente 

conhecido como Alagados, o qual é responsável pelo abastecimento de água de parte 

da cidade. Está localizado a 20 km do centro da cidade, além de sua importância 

hídrica, é local de lazer e área de preservação ambiental. 

Os impactos que acontecem devido ao uso inadequado de água e do solo 

são, em sua grande maioria, provocados por desmatamentos, erosão, poluição e 

contaminação de lençóis freáticos e demais corpos de água (SILVA, 2003). No Rio 

Pitangui, as matas ciliares que são as formações vegetais mais importantes para a 

preservação do equilíbrio da natureza, para proteção dos rios, córregos e mananciais, 

retendo as impurezas e preservando a qualidade da água, sofrem as mais variadas 

formas de exploração nos diversos setores de atividades do uso do solo. 

A perda acentuada da mata ciliar provocada pelo intenso desmatamento é um 

dos principais problemas hídricos-ambientais. Para Drew (1994), a consequente perda 

acentuada de água superficial acontece devido à aceleração dos processos erosivos 

em áreas urbanas e rurais, causa assoreamento e desperenização1 dos cursos de 

água, reduz a perda de água do solo pela transpiração, pois as raízes profundas das 

árvores são arrancadas, provocando maior escoamento na superfície da terra. A 

manta de folhas caídas que iria amortecer é substituída por terra, fazendo com que 

aumente mais o fluxo direto da água para os rios.  

As alterações na qualidade da água são, em sua maioria, ocasionadas pelas 

ocupações dos mananciais, devido a esgotos, sejam domésticos ou industriais, 

                                                           
1 A desperenização significa que em alguns setores predados das terras firmes regionais, o lençol de 
água aprofunda-se a tais níveis na época de estiagem que não consegue manter corrente o fluxo das 
águas de igarapés. 
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atividades rurais, que fazem uso de agrotóxicos ou dejetos provenientes da criação 

de animais (SANEPAR, 1999).  

Na presente pesquisa, ampliou-se a capacidade de reflexão dos estudantes 

acerca dos possíveis impactos socioambientais, dos desenvolvimentos científicos e 

tecnológicos para a sociedade e para o meio ambiente.  

Os argumentos denotam a importância da busca de alternativas para ensinar 

em abordagem contextualizada, que valorize as informações prévias dos estudantes, 

e de sua visão de mundo. Nesse sentido, é necessário repensar a prática pedagógica 

desenvolvida em sala de aula, visando sempre obter qualidade no processo ensino-

aprendizagem, propiciando ao estudante a evolução do pensamento, e que este lhe 

permita a ação em diferentes seguimentos de sua vida.  

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Sensibilizar estudantes em relação aos impactos socioambientais sobre a 

Represa do Alagados, em Ponta Grossa/PR, no processo de ensino de Geografia 

numa metodologia de sala de aula invertida voltada à Educação Ambiental.  

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

● Identificar as concepções dos estudantes em relação aos impactos 

socioambientais da Represa do Alagados e sua relação com as questões 

sociais da ciência e da tecnologia; 

● Instigar os estudantes a levantar os impactos gerados pela Represa do 

Alagados e estabelecer suas relações CTS por meio de atividades de aula 

invertida na disciplina de Geografia;  

● Elaborar um produto educacional que apresente procedimentos 

metodológicos, a partir da problemática desenvolvida ao longo da pesquisa. 
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1.2 Estrutura da pesquisa 

 

A presente pesquisa está estruturada em cinco capítulos. O primeiro capítulo 

aborda a introdução da pesquisa, os objetivos geral e específico.  

O segundo capítulo destaca a fundamentação teórica, sendo dividida em três 

partes. A primeira descreve questões sobre a Geografia na Educação, Metodologias 

Ativas e Educação Ambiental. A segunda parte apresenta o Enfoque CTS nas 

Questões Ambientais e o Enfoque CTS na Geografia, enquanto, a terceira cita a 

localização e a caracterização da área de estudo. 

O terceiro capítulo apresenta a metodologia, com as etapas da pesquisa e os 

momentos pedagógicos. Os resultados e as discussões são destacados no quarto 

capítulo, enquanto o quinto capítulo aborda as considerações finais. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 O ensino de geografia na educação básica  

  

A geografia na Educação considera que o ensino ganha relevância quando o 

educador utiliza práticas pedagógicas que instiguem os estudantes sobre a ciência 

geográfica. Isso ocorre em sala de aula e fora dela por ser considerada uma das 

ciências sociais. As aulas podem ser ministradas de várias maneiras, usando 

metodologias variadas e recursos disponíveis a seu alcance. Para Lache (2012), o 

educador assume um papel de mediador, fazendo com que os estudantes não sejam 

meros expectadores, mas sim, aprendam a refletir e agir de forma crítica e social no 

espaço. É preciso pensar o processo ensino-aprendizagem da Geografia em que esta 

seja parte integrante da escola. A escola pública é um espaço social que apresenta 

forças, fragilidades e limites (PONTUSCHKA, 2000). 

A Geografia é uma ciência que nasce da observação da natureza, pois povos 

conquistaram territórios, confeccionaram cartas, navegavam, entre outros, pelo 

conhecimento geográfico adquirido. A sistematização da Geografia foi principalmente 

embasada por viajantes naturalistas que contribuíram com informações essenciais 

para construção das bases desta ciência. Entre os estudiosos temos Alexandre Von 

Humlbolt (1768-1859), que recebeu o título de sistematizador do saber geográfico, e 

foi o primeiro a realizar um trabalho de campo sistemático por meio de viagens e dos 

trabalhos artísticos nos quais apresentava a observação minuciosa da paisagem 

(COSTA FALCÃO; FALCÃO SOBRINHO, 2016). Essa análise constitui a base da 

Ciência geográfica, enfatizando o conhecimento do solo, relevo, da rocha, dos 

recursos hídricos, entre outros, tornando cada vez mais pertinente o estudo do homem 

no contexto da formação da paisagem. 

Na visão de Santos (1994), é possível distinguir a paisagem (conjunto de 

formas, sistema material que não se explica por si mesmo) de espaço (resultado da 

intrusão as sociedades nas formas - objetos), sendo que a paisagem pode compor 

diversos espaços. O espaço Geográfico é um exemplo da realidade estar sempre se 

modificando, tornando-se complexa, fazendo com que os conceitos não sejam mais 

entendidos, visto que existe outra realidade. Para Santos (2001, p. 17), “A cada 

momento mudam juntos o tempo, o espaço e o mundo”. O tempo é o lugar de encontro 

entre o passado e o futuro, por meio das relações sociais. 
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O ensino de Geografia precisa proporcionar ao estudante conhecer o espaço 

vivido, relacionar o local com o global, conhecer o ambiente em que se inserem as 

relações e as dinâmicas com o mundo globalizado e suas territorializações. Nas 

Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Estado do Paraná (DCE), documento 

norteador na perspectiva de contribuição à prática pedagógica, o educador recebe 

suporte teórico-crítico definido onde o:  

 
Objeto de estudo da Geografia o espaço geográfico, entendido como espaço 
produzido e apropriado pela sociedade, composto pela inter-relação entre 

sistemas de objetos - naturais, culturais e técnicos - e sistemas de ações - 
relações sociais, culturais, políticas e econômicas (PARANÁ, 2008b, p. 51). 

 

Nas DCE (PARANÁ, 2008b), a disciplina de Geografia é organizada em 

conteúdos estruturantes. Os conhecimentos, conceitos ou saberes que identificam e 

organizam os diferentes campos de estudo das disciplinas são fundamentais para a 

compreensão do objeto de estudo das diferentes áreas de conhecimento. E é nesse 

conceito que educadores e estudantes podem compreender a realidade 

contemporânea por meio da Geografia, vivenciar as possibilidades das relações 

sociais, os conhecimentos das múltiplas realidades, entendendo o mundo como um 

processo contínuo de transformação e mundialização da economia, compreendendo 

as diferenciações nos padrões de vida, da cultura, da economia e a constante 

mudança (CAVALCANTI, 2010). 

Assim, o ensino de Geografia tem por objetivo compreender o espaço 

geográfico, o espaço produzido e alterado pelo homem, explicando as variações nas 

diversidades étnicas, culturais, econômicas e políticas na sociedade. Dessa forma, o 

professor de Geografia tem por finalidade proporcionar a compreensão dinâmica do 

espaço em que o estudante está inserido. Neste contexto, Pontuschka, Paganelli e 

Cacete (2009) afirmam que o domínio da disciplina de geografia faz necessário na 

formação do professor que irá trabalhar com estudantes no Ensino Fundamental e no 

Ensino Médio, agindo como mediador, sendo responsável pela construção do 

conhecimento produzido e modificado pela sociedade, auxiliando na formação de 

cidadãos críticos e reflexivos.  

Com isso, é possível observar que a geografia é a ciência que faz parte da 

vida humana desde os primórdios, nas palavras de Mendonça (2004, p. 22-23) “a 

geografia é a única ciência que se propôs desde sua formação, a estudar as relações 

entre o homem e o meio natural”. Com o avanço da tecnologia, as relações homem e 
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meio foram deixando de ser subsistência para se tornarem exploradoras. Quanto mais 

o ser humano acumula a técnica e a tecnologia, mais cresce a desigualdade social e 

a exploração de recursos. Tanto o homem quanto a natureza se tornaram mercadorias 

nas mãos de quem explora.  

Segundo Cavalcanti (2011), o ensino de geografia do século XXI, deve deixar 

o estudante descobrir o mundo, dando uma atenção especial para a globalização, as 

escalas locais e nacionais, deve enfocar de maneira crítica as questões ambientais e 

as relações da sociedade com a natureza, que devem ser realizadas, constante 

estudo do meio em que estão inseridos e deve levar os estudantes a pesquisar e 

aprender a interpretar textos, fotos, mapas e paisagens.  

O meio geográfico é atualmente o meio técnico-científico-informacional, em 

que a ciência, a tecnologia e a informação são as bases para a vida social (SANTOS, 

1994). Na visão de Santos (2002), as redes não são virtuais, mas realidades concretas 

formadas por pontos que são interligados e se espalham pelo planeta, em uma 

velocidade e intensidade sem igual, e são bases da modernidade.  

 Nessa perspectiva, a educação ambiental precisa ser realizada de forma 

eficaz, para que ultrapasse os muros da escola, que entre nas casas e consiga atingir 

a sociedade. Há, para as escolas, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), em 

1998, os quais apresentam o meio ambiente como um tema transversal articulado 

com a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), lei 9795/1999, que dispõe 

sobre Educação Ambiental e estabelece esta política nacional. E um caderno 

específico que indica a incorporação a dimensão ambiental nos currículos escolares, 

as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Ambiental (DCNEA), as quais 

defendem a abordagem da Educação Ambiental de forma interdisciplinar e 

transversal, a preservação do meio ambiente enquanto responsabilidade dos 

indivíduos e o dever do exercício de cidadania para o bem comum de todos (BRASIL, 

2012).  

Nessa perspectiva ambiental, os PCN oferecem diferentes instrumentos para 

que o estudante aprenda e compreenda os problemas que afetam a sua vida, a 

comunidade, o país e o planeta. As questões políticas, econômicas e sociais são 

permeadas por muitos elementos que se ligam às questões ambientais. Assim, o 

ensino deve se organizar de maneira a oportunizar para que o estudante possa utilizar 

seus conhecimentos sobre o meio ambiente, compreenda o meio e atue sobre ele. 

BRASIL (1997). 
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Amparada pela Lei nº 9.795/99, da Constituição Federal, os DCNs dispõem 

sobre a Educação Ambiental instituída a Política Nacional de Educação Ambiental 

(PNEA). Entre os objetivos da Educação Ambiental, estão o desenvolvimento de uma 

compreensão integrada do meio ambiente, incentivo à participação individual ou 

coletiva, permanente e responsável, na preservação e equilíbrio do meio ambiente, 

em defesa da qualidade ambiental (BRASIL, 2013). 

Castelar (2000) corrobora com a ideia de que o estudante deve aprender a 

pensar o espaço, é necessário, com isso, ler o espaço, precisa saber olhar, observar, 

descrever, registrar e analisar. Deve conter possibilidades de perceber o movimento, 

a cotidianidade da vida, dos sujeitos e suas expressões por meio de grupos dos quais 

participam, tornando o estudante capaz de reconhecer o espaço. As novas 

descobertas poderão ser relacionadas com a própria vida dos estudantes, ou com as 

questões específicas do ambiente. Os lugares são sempre cheios de história e 

mostram os resultados das relações que se estabelecem entre as pessoas, ou os 

grupos, bem como das relações entre eles e a natureza.  

O estudante vive o espaço geográfico de diferentes maneiras, em diferentes 

lugares, sem ter a consciência do espaço e das variadas contradições. O papel do 

educador de geografia é despertar essa primeira consciência, permitindo que os 

estudantes tenham voz sobre o estudo, estimulando a emersão das ideias, na 

tentativa de conhecer as raízes das representações sociais construídas a partir das 

brincadeiras e jogos, de locais de referência, e no contato com vizinhos 

(PONTUSCKA, 2000).  

No relato de Guimarães (1995), os seres humanos conseguem superar seus 

limites biológicos, atingindo duramente a capacidade que o meio ambiente tem de 

suportar. É possível dizer que se vive em uma época em que se pronuncia uma 

catástrofe ambiental, os recursos são consumidos e desperdiçados e muitos entraram 

em escassez, outros nem conseguiram ser mantidos, como é o caso das crises 

hídricas, catástrofes climáticas, poluição intensiva do ar, da água e do solo.  

A geografia assume o compromisso de levar até os estudantes, por meio dos 

temas transversais a água, o solo e o ar como objetos de estudo das relações e 

interferências do ser humano com o meio. As águas doces do planeta compreendem 

cerca de 3% do total de água na natureza, os outros 97% fazem parte dos oceanos e 

mares salgados. Desse total, somente 2,3% das águas doces estão em calotas 

polares ou em aquíferos profundos (PORTO, 1991). Por esse motivo, as 
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preocupações existem quanto à preservação desse recurso tão importante, sobretudo 

neste início de século, quando as atividades humanas têm contribuído 

significativamente para a degradação da sua qualidade.  

Para Oliveira (2007), a Geografia precisa ser inovadora, para que possa 

orientar de forma decisiva, formando gerações que remetam a reflexão necessária 

sobre os novos desafios em torno das questões ambientais. Sendo assim, propõe-se 

uma educação ambiental pautada no ensino de Geografia com o intuito de sensibilizar 

estudantes a serem agentes transformadores em busca de uma sociedade que não 

trate com descaso as questões ambientais.  

Os conteúdos de Geografia são relevantes e, ao mesmo tempo, o educador 

deve repassar aos seus estudantes o conhecimento com responsabilidade. Para isso, 

o ensino de Geografia dá oportunidades bastante viáveis. Ela proporciona aos 

estudantes a possibilidade de compreenderem sua própria posição no conjunto de 

interações entre a sociedade e a natureza. Há também uma posição muito clara em 

prol da democratização da escola, do convívio escolar e das propostas de conteúdos 

que se combinam com a abordagem plural da Geografia (BRASIL, 1998). 

Entende-se que, para se obter bons resultados que contribuam para o 

processo de ensino-aprendizagem, o educador precisa olhar com mais atenção para 

os estudantes, colocar-se como pesquisador de sua própria prática, numa posição de 

autoavaliação e de avaliação do processo, refletir, planejar, e desenvolver atividades, 

a partir da análise dos resultados obtidos dessa observação. 

Um planejamento, partindo de informações que fazem parte do universo 

envolvido na pesquisa, é fundamental para direcionar quais são as atividades mais 

adequadas para o desenvolvimento das potencialidades requeridas para esses 

indivíduos, porque suas funções psíquicas humanas não se desenvolvem 

espontaneamente. Para que se tenha sucesso no ensino de Geografia, o educador 

inicia sempre suas aulas em sala de aula (BRASIL, 1998), sendo esta aula um 

universo bastante complexo.  

Muitos são os fatores que estão interagindo no seu interior, desde o campo 

da afetividade entre os estudantes e deles com a escola e o educador, o nível de 

maturidade e individualidade de cada um dos estudantes, assim como o nível de 

conhecimentos prévios que cada um carrega consigo. Para a prática, o educador, com 

a contribuição dos estudantes, vai a campo e torna as aulas agradáveis e dinâmicas. 
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Assim, envolve toda uma comunidade por meio da qual o estudante é inserido na 

sociedade em que vive. 

 

A formação de um pensamento crítico a partir do ensino de geografia pode 

contribuir significativamente para a evolução no modo de vida de uma 
determinada comunidade. Um dos caminhos possíveis envolve a educação 
ambiental, levando em consideração também o contexto social do educando, 
perpetuando para a família e gradualmente para a sociedade em geral, 

através de uma herança cultural e de uma nova perspectiva para a maneira 
de pensar o homem como parte do meio ambiente (ARAÚJO, 2013, p. 127). 

 

Nesse sentido, é importante que o estudante aprenda, pois, para estar 

aprendendo e compreendendo todo o espaço vivido por ele, é fundamental que a 

vivência seja valorizada e que ele possa perceber que a Geografia faz parte do seu 

cotidiano, trazendo para o interior da sala de aula, com a ajuda do educador, a sua 

experiência. Para tanto, o estudo da sociedade e da natureza deve ser realizado de 

forma interativa (BRASIL, 1998). 

Nessa perspectiva, Garcia e Morais (2014) elucidam que a escola deve 

associar novas teorias e metodologias ativas, fazendo do estudante centro do 

processo de ensino, utilizando metodologias que promovam, a aprendizagem 

colaborativa, a interatividade e o desenvolvimento de autonomia. 

Diante disso, o modelo de sala de aula invertida pode se destacar entre as 

metodologias, atrelando procedimentos de características cognitivas, ligadas ao 

conhecimento teórico, às experiências cotidianas (VALENTE, 2014). Desse modo, as 

metodologias ativas são estratégias norteadoras para o trabalho do ensino de 

Geografia, podendo utilizar aulas práticas, maquetes, fotografias, imagens de 

satélites, e outros recursos lúdicos.  

Para Seniciato e Cavassan (2004), as saídas de campo permitem a 

compreensão e a interpretação de fatos, envolvem o estudante que se sente parte 

integrante da realidade que explora e estuda, desperta um interesse acrescido pelo 

conhecimento do território a ser analisado e as inter-relações ligadas a ele, perceptível 

de fenômenos naturais e humanos. 

A prática do ensino nas saídas de campo desperta aos estudantes o interesse 

por conteúdos que fazem parte do cotidiano dos mesmos, fomentando uma 

aprendizagem significativa. Sendo assim, Oliveira e Assis (2009, p. 157) afirmam: 
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Compreendemos que a aula em Campo atrelada ao ensino de Geografia 
possa vir a contribuir intimamente na seleção de conteúdo a serem 
trabalhados em sala, propiciando esses conteúdos uma serventia para a vida 
dos estudantes no que diz respeito às suas práticas sociais, a sua 

problematização de natureza e sociedade e seus ininterruptos movimentos 
na produção das espacialidades do mundo. Construir práticas para a vida é 
talvez seu maior objetivo, práticas que não devem nunca se assumir 
enquanto um mero caráter de utilitarismo imediato- passageiro e muito menos 

fugir da possibilidade de construções uteis utopias por cada um para as 
necessidades humanas totais. Devemos construir um estudante que 
compreenda a (re) produção do espaço, para que assim ele possa manifestar 
sua apropriação. 

 

As aulas de campo constroem e transformam práticas em que o estudante 

aprende a problematizar as relações que envolvem a natureza e a sociedade, 

construindo um saber geográfico tanto em sala, quanto em campo. Assim, na 

perspectiva de Pontuschka (2007, p. 173): 

 

Constitui uma metodologia de ensino interdisciplinar que pretende desvendar 
a complexidade de um espaço determinado extremamente dinâmico e em 
constante transformação, cuja totalidade dificilmente uma disciplina escolar 
isolada pode dar conta de compreender. 

 

Contudo, Dren (2004) considera que a integração das saídas de campo no 

âmbito da Geografia precisa ser adaptada aos documentos internos da escola, 

quando esses são omissos às saídas de campo, a atuação passa por integrar a 

atividade noutra modalidade de estudos com as características definidas, como a 

apresentação de imagens e vídeos sobre o ambiente em estudo, sem a retirada física 

para o local destinado ao trabalho.  

Assim, na ausência da legislação específica sobre saídas de campo em 

contexto escolar, a nível nacional, considera-se que a organização destas podem e 

têm de ser enquadradas em alguns documentos oficiais relacionados com vistas de 

estudos. 

Conquanto, as saídas de campo aliadas ao uso de novas tecnologias 

permitem enriquecer o ambiente de aprendizagem, apresentam sensibilidade, 

despertam a curiosidade, a capacidade de observação e de relacionar com projetos, 

com senso de responsabilidade e coparticipação (KENSKI, 2007).  

As saídas de campo permitem o contato direto do estudante com o meio 

ambiente, possibilitando que interaja e se envolva com as situações reais, além de 

estimular a curiosidade, pode aguçar os sentidos, possibilita rever na prática o que foi 
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aprendido na teoria. Fazendo assim, que o estudante se sinta ativo e não um mero 

receptor do conhecimento (FRUTOS et al., 1996). 

De modo geral, as saídas de campo ocorrem fazendo com que educandos e 

educadores possuam a ferramenta de percepção, associada às técnicas de coleta de 

imagens e a mensuração de dados, o espaço geográfico de vivência ou de 

conhecimento dos estudantes oferece um leque de alternativas. 

 

o meio é uma geografia viva. a escola, o córrego próximo, a população de um 
bairro, o distrito industrial, um parque, uma reserva florestal, um shopping, 
um hipermercado, a chácara da vizinha são elementos integrantes de um 
espaço, que podem ser pontos de partida para uma reflexão. em um primeiro 
momento, pode-se “descrever”, utilizando os referenciais vivos para localizá-

los; no entanto, é preciso ir além. em qualquer lugar escolhido para realizar 
um estudo do meio, há o que ver, há o que refletir em geografia, pois não 
existe lugares privilegiados, não há lugares pobres. é preciso saber “ver”, 
saber “dialogar” com a paisagem, detectar os problemas existentes na vida 

de seus moradores, estabelecer relações entre os fatos verificados e o 
cotidiano dos estudantes (PONTUSCHKA, 2004, p. 260). 

 

Seguindo assim, o conhecimento é construído na vivência, nos problemas, 

nas dificuldades, nas facilidades expressas nas paisagens e na vida dos estudantes. 

O mundo atual é um mundo das chamadas tecnologias da informação e comunicação 

(TIC). Os avanços tornam possíveis fenômenos e acontecimentos, já as relações 

acontecem em tempo real, permitindo colocar ao mundo todo o conhecimento 

acumulado. As tecnologias auxiliam levando as pessoas a vivenciarem um mundo de 

maneira mais próxima, estar presente em qualquer ponto do globo em um só tempo 

(CAVALCANTI, 2011).  

Nesses tempos em que a informação assume um papel cada vez mais 

relevante, ciberespaço, multimídia, internet, a educação para a cidadania representa 

a possibilidade de motivar e sensibilizar as pessoas para transformar as diversas 

formas de participação na defesa da qualidade de vida. Nesse sentido, cabe destacar 

que a Educação Ambiental assume cada vez mais uma função transformadora, na 

qual a corresponsabilização dos indivíduos torna-se objetivo essencial para promover 

um novo tipo de desenvolvimento - o desenvolvimento sustentável. 

Para Dias (2004), o desenvolvimento sustentável compreende atender as 

necessidades do presente, sem comprometer futuras gerações de suas 

necessidades. O desenvolvimento sustentável tem influenciado a educação, o que 

nas últimas décadas possibilitou amplas discussões entre órgãos nacionais, 

internacionais e governamentais, direcionando a educação para a sustentabilidade.  
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A abordagem do tema desenvolvimento sustentável deve ser considerado a 

partir do contexto que o tema está inserido, problematizando os argumentos de modo 

que a ação educativa, capacite, debata e considere ações pertinentes para estimular 

a problematização, a comparação dos dados e as expectativas diferentes (LIMA, 

2002). 

Segundo Vilela et al. (2011), os recursos naturais são finitos e existe uma 

grande necessidade de redução do uso de matérias-primas, do aumento da 

reutilização da reciclagem e de um planejamento do futuro tanto econômico, social e 

cultural da sociedade. O grande desafio que permeia a educação é conciliar o 

desenvolvimento econômico e social com os impactos ambientais. As transformações 

tanto no campo social, quanto econômico evidenciam a subordinação da natureza ao 

desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da sociedade.  

 

2.2 Metodologias ativas na educação 

 

As metodologias ativas nas salas de aulas ganharam destaque nas últimas 

quatro décadas do século XX, tanto o perfil do estudante quanto da escola mudou, 

devido a um contexto socioeconômico que impõe expectativas de desempenho cada 

vez mais elevadas. Diante disso, têm sido demandadas novas tecnologias para 

utilização em salas de aula, a fim de contribuir para concretizar a relação ensino-

aprendizagem (BRANSFORD et al., 2000; BARBOSA; MOURA, 2013). 

Com o sentido de mudança da lógica tradicional, em que o educador transmite 

informações para o estudante, nesse novo modelo, o estudante estuda o conteúdo 

antes da aula, e esta se torna um lugar de aprendizagem ativa, onde ocorrem 

discussões e outras atividades. O educador assume o papel de mediador, facilitador, 

moderador, orientador e observador, já o estudante age como protagonista da 

aprendizagem, e as salas de aula se transformam em espaços de debates e 

discussões (SOUZA; SILVA; SILVA, 2018). 

A metodologia ativa da sala de aula invertida ou Flipped Classroom, começou 

a ser utilizada nas universidades americanas de Harvard e no Massachusetts Institute 

of Technology na disciplina de Física Aplicada (VALENTE, 2014). Essa metodologia 

foi desenvolvida em 2007 pelos professores de química norte-americanos Jonathan 

Bergmann e Aaron Sams, estabelecendo um referencial que oferece aos estudantes 
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uma educação personalizada, ajustada sob medida as suas necessidades individuais 

(HORN; STAKER, 2015). 

As metodologias ativas focam o processo de ensinar e aprender na busca da 

participação ativa de todos os envolvidos, centrados na realidade em que estão 

inseridos (CORRÊA et al., 2019). 

A prática reflexiva é compatível com a aprendizagem ativa. Assim, é 

necessário que sejam realizadas atividades que incluam a reflexão (refletir a própria 

aprendizagem). Para Novak (1998), a construção dos conhecimentos está relacionada 

às metodologias ativas que assumem um propósito fundamental de capacitar os 

estudantes a terem consciência da construção de significados, implicando pensar, 

sentir e atuar, criando o conhecimento. 

  Quando se trabalha as metodologias ativas, está se trabalhando com 

metodologias de ensino por investigação, uso de tecnologias digitais, teatro, 

aprendizagem por problemas, saídas de campo, aulas cooperativas, entre outras 

estratégias. Nesse contexto, os estudantes são parte do processo de aquisição do 

conhecimento. Segundo Kolb (1984), a aprendizagem ativa engloba uma experiência 

concreta, exige reflexão, observação, conceituar o que aprendeu em relação ao 

aprendido anteriormente. Várias metodologias ativas diferenciadas são destacadas na 

literatura, dentre essas a sala de aula invertida como um método essencial quando se 

objetiva colocar o estudante como responsável pelo estudo teórico, sendo este 

desenvolvido de forma prática (JAIME; KOLLER; GRAEML, 2015). 

A metodologia ativa pode ser conduzida por aula expositiva, segundo Lopes 

(2000), na qual se permita uma discussão fundada, mediante inovações e informações 

do dia a dia, em que estudantes e educador aprendam juntos, por meio de um diálogo 

de exposição de seus pontos de vistas referentes aos conteúdos apresentados pelo 

educador.  

O educador planeja e aplica contextos e situações que levem os estudantes 

a construírem seu conhecimento. A aula expositiva entra como um corpo geral de um 

planejamento e é capaz de estabelecer uma situação adequada dentro do processo 

de construção do conhecimento. Macedo (1994), ao tratar do construtivismo na prática 

pedagógica, refere-se à explicação verbal, afirmando o quanto as aulas expositivas 

são importantes e devem ocorrer na prática pedagógica. 

Dessa forma, as metodologias ativas possuem um papel fundamental para os 

estudantes ao instigar a curiosidade, principalmente quando as teorias são expostas 
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e eles conseguem relacionar com a realidade, trazendo um novo segmento. Para 

Gadotti (2001), ao ser acatada e analisada pelos estudantes, essa metodologia recebe 

um valor e há persistência dos envolvidos nos estudos, promovendo sua autonomia. 

Segundo Severino (2003), é realmente possível o educador aperfeiçoar sua 

prática, buscando o que é necessário para estar em constante transformação. O 

educador precisa estar disposto a entrar em sala procurando sempre a melhor 

maneira de atrair a atenção dos estudantes. É necessário ter compromisso e 

responsabilidade para conseguir, por meio de práticas educativas, incentivar o 

desenvolvimento intelectual dos estudantes, buscando sempre uma maneira de 

promover e facilitar a construção do conhecimento. 

Atualmente, os profissionais da educação são demandados a ministrarem 

aulas mais atrativas e mais dinâmicas (MORAN, 2013). Uma das metodologias 

adotadas são as saídas de campo, as quais permitem o desenvolvimento de vários 

tipos de aprendizagem: aprendizagem de conhecimento, aprendizagem 

procedimental, aprendizagem atitudinal, trabalho colaborativo, relacionamento 

interpessoal, construção e enriquecimento de relações sociais entre os intervenientes 

(FONTINHA, 2017). 

As saídas de campo podem ter um papel relevante nos processos de 

reorganização cognitiva que estruturam as aprendizagens, pelo fato de permitirem 

decodificar informações e desocultar relações entre fenômenos, tornando-se estas 

significativas, não mecânicas e memorialistas (AUSUBEL, 2003). Para Moreira (2010), 

existe a necessidade de conceitos menos abstratos para a construção e 

problematização, para a formação dos conceitos sobre o espaço. Nesse sentido, a 

disciplina de Geografia tem um papel relevante na compreensão do espaço geográfico 

e na construção das relações do ser humano com o espaço. 

Na sala de aula invertida, a abordagem da aula expositiva passa da dimensão 

de aprendizagem desenvolvida por grupo para a individual, possibilitando que a sala 

de aula se torne um ambiente dinâmico, interativo e mais interessante por parte dos 

estudantes e o educador atue ainda como mediador do processo ensino-

aprendizagem. Com esse processo focado na sala de aula invertida, parte ou a 

totalidade do conteúdo pode ser ministrado normalmente de forma remota e 

antecipado aos estudantes. Os primeiros momentos da aula podem ser utilizados para 

esclarecimento de dúvidas, cabendo grande parte da aula para atividades práticas, 

facilitando o entendimento (BERGMANN; SAMS, 2012; 2016). 
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Com as adaptações e inovações tecnológicas, o computador é utilizado como 

ferramenta de apoio e acesso a informações de maneira mais rápida, permitindo 

novas e importantes experiências educacionais criadas de maneira a integrar o 

processo ensino-aprendizagem (BELHOT, 1997). 

Para Valente (1999), a utilização das tecnologias, principalmente o 

computador, exige que o educador tenha uma reflexão crítica sobre o valor 

pedagógico da informática, bem como as possíveis transformações no futuro próximo 

da educação. Dessa forma, é importante que o educador utilize como nova realidade 

essa ferramenta, que faça uso de forma mais dinâmica, não somente como uma 

ferramenta que passa informações não pedagógicas, mas que tenha uma interação 

com as salas de aulas, agregando no ensino-aprendizagem dos estudantes. 

Com mais esta possibilidade para diversificar as aulas, o educador precisa 

deixar que os estudantes exerçam suas diferenças, seus saberes, pois quando as 

informações são prontas, entregues de forma massificada, não permite aos 

estudantes que busquem o saber para construir seu próprio conhecimento (ALVES, 

1994). 

Para Moran (2014), a sala de aula invertida é um dos modelos mais 

interessantes no momento, já que pode mesclar a tecnologia com o método de ensino 

utilizado normalmente em sala de aula, concentrando o meio virtual e o que tem de 

informação mais básica, relacionando com atividades mais dinâmicas e criativas, com 

desafios, jogos, problemas produzidos a partir da realidade e supervisionadas pelo 

educador. 

É importante destacar que não existe um modelo único de inversão 

metodológica, pois durante as aulas o educador é quem encaminha atividades 

práticas e diferentes, possibilitando que os estudantes atuem com diferentes tarefas 

de forma simultânea, trabalhando individualmente ou em grupo, sendo avaliados no 

momento que for necessário (BERGMANN; SAMS, 2016). 

Algumas regras são importantes, entre essas o questionamento na execução 

da aula, a resolução de problemas e outras atividades, que permitam o estudante 

relembrar os conhecimentos, além disso, receber feedback durante a realização das 

atividades tanto on-line como presenciais, estruturando o material de forma bem clara 

e organizada, que minimizem as dúvidas e oportunizem maior autonomia individual 

ou em grupo (VALENTE, 2014). Fora da sala de aula, abordar teoricamente os 
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conhecimentos, com o material sendo encaminhado para o estudante de forma 

antecipada para que tenha conhecimento e passe a entender o que está sendo 

proposto.  

Para Berrett (2012), a aquisição do conhecimento pelos estudantes, por meio 

do acesso antecipado aos conteúdos, fornece ao educador a possibilidade de mediar 

as discussões e realizar demais atividades a partir disso. Esse momento consolida o 

conhecimento e permite ao educador esclarecer dúvidas e avaliar se o aprendizado 

se tornou satisfatório. 

 

2.3 Educação ambiental 

 

  A Educação Ambiental é conhecida no Brasil pela participação da sociedade 

sustentável, democrática e justa. Ela surge no país com o movimento conservacionista 

no início de 1970 e se integra a seu meio, escolas, estudantes e professores (BRASIL, 

2007). Em 1973, foi criada a Secretaria Especial do Meio Ambiente e até o início de 

1980 o meio ambiente não era percebido pela sociedade, ficando restrito ao ensino 

de Ecologia. Com a aproximação das perspectivas Freirianas, os movimentos sociais 

e os movimentos ambientalistas em instituições de Ensino Superior à Educação 

Ambiental passaram a ser percebidas como consequência das relações sociais. Mas 

foi em 1988 que a Constituição Federal estabeleceu no artigo 225 a necessidade da 

Educação Ambiental e da conscientização pública para a conservação ambiental 

(PHILIPPI; MALHEIROS, 2011). 

  Nas referências da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), 

Lei nº 9394/96, pode-se observar citações sobre a Educação Ambiental, referindo-se 

ao ensino Fundamental e Médio. A Educação é definida pela Política Nacional de 

Educação Ambiental (PNEA), Lei nº 9795/99 que fundamenta objetivos a Educação 

Ambiental por meio do qual a sociedade constrói valores sociais, habilidades e 

conhecimentos voltados à conservação ambiental e à sustentabilidade, fortalecendo 

ainda mais a integração com a Ciência e a Tecnologia (BRASIL, 2007). 

  A Educação Ambiental deve promover no Ensino Médio um pensamento 

político, contextualizado e crítico, para uma cidadania ambiental global. Segundo 

Freire (2005), os educadores ambientais precisam fazer uma leitura crítica da 

realidade e uma leitura da palavra-mundo. (BRASIL, 2007). 

  Para Legan (2009, p. 12), a Educação Ambiental pode ser definida como: 



33 

 

A educação Ambiental apresentada aos estudantes deve ser relevante, 
significativa e apoiada pela prática. Por definição, o papel do professor é 
facilitar o aprendizado, fazendo a escolha curricular condizente às 
necessidades dos estudantes.  

 

Na educação, especificamente nas Diretrizes Curriculares Estadual (DCEs), do 

estado do Paraná, as disciplinas de Geografia e Química possuem conteúdos 

estruturantes sobre as questões ambientais e dão abertura para se trabalhar assuntos 

envolvendo as temáticas de CTS e Educação Ambiental. Nas DCEs de Geografia e 

Biologia, a educação ambiental deve ser trabalhada de forma interdisciplinar 

(PARANÁ, 2008a; 2008b). 

São variados os conteúdos relacionados às questões ambientais e à Ciência, 

Tecnologia e Sociedade, deixando o professor livre para adequar a realidade do 

estudante, contextualizando com os conteúdos estruturantes e básicos (como é o 

caso da biodiversidade, que entra como um conteúdo para ser trabalhado em todas 

as séries do Ensino Médio). A Educação Ambiental deve ser uma prática integrada, 

contínua e permanente, concordando com a Lei nº 9795/99, a qual institui a PNEA no 

Brasil (PARANÁ, 2008b). 

As DCEs auxiliam o trabalho pedagógico, envolvendo CTS e as questões 

ambientais e ainda conseguem dialogar com temas como: a fome, a desigualdade, as 

ações e relações do homem com os acontecimentos sociais, tecnológicos, científicos 

e ambientais. A escola é um espaço colaborativo na construção da cidadania, 

possibilitando aprender valores, pautada na construção de uma sociedade mais justa 

e saudável (PARANÁ, 2008a). 

Para Loureiro (2005), a educação ambiental proporciona a construção de 

valores, conceitos, habilidades e atitudes que possibilitam o entendimento da 

realidade da vida como uma prática educativa. Educar é emancipar, é exercer 

ativamente a cidadania e ainda construir democraticamente alternativas desejadas e 

possíveis (FREIRE, 1988).  

Assim, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Ambiental (DCNEA), seu Artº 2º. expõe que:  

 

A Educação Ambiental é uma dimensão da educação, é atividade intencional 
da prática social, que deve imprimir ao desenvolvimento individual um caráter 
social em relação com a natureza e com os outros seres humanos, visando 
potencializar essa atividade humana com a finalidade de torná-la plena de 

prática social e de ética ambiental (BRASIL, 2012). 
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A Educação Ambiental é a condição necessária para modificar um quadro de 

crescente degradação socioambiental, mas ainda não é suficiente, conforme 

considera Tamaio (2000, p. 38), converte-se em “mais uma ferramenta de mediação 

necessária entre culturas, comportamentos diferenciados e interesses de grupos 

sociais para a construção das transformações desejadas”. 

O educador tem a função de mediador na construção de referenciais 

ambientais e deve saber usá-los como instrumentos para o desenvolvimento de uma 

prática social centrada no conceito da natureza. Segundo Reigota (1998), a educação 

ambiental aponta para propostas pedagógicas centradas na sensibilização, na 

mudança de comportamento, no desenvolvimento de competências, na capacidade 

de avaliação e participação dos educandos. 

Nesse sentido, os grupos sociais sofrem um estímulo para que assumam um 

posicionamento político, reivindicando melhorias ambientais, a partir de questões 

sociais, econômicas e políticas (REIGOTA, 1994). 

Para Pádua e Tabanez (1998), a educação ambiental propicia o aumento de 

conhecimentos, mudança de valores e aperfeiçoamento de habilidades, condições 

básicas para estimular maior integração e harmonia dos indivíduos com o meio 

ambiente. A educação ambiental surge como um conjunto de ações que buscam 

conciliar desenvolvimento, preservação ambiental e melhoria da qualidade de vida do 

ser humano. 

Cascino (1999) destaca a elaboração do Tratado de Educação Ambiental para 

Sociedades Sustentáveis e responsabilidade Global, durante a realização da ECO-92, 

que afirma o seguinte: 

 
A educação ambiental deve tratar das questões globais críticas, suas causas 
e inter-relações em uma perspectiva sistêmica, em seu contexto social e 
histórico. Aspectos primordiais relacionados com o desenvolvimento e o meio 

ambiente, tais como população, saúde, paz, direitos humanos, democracia, 
fome, degradação da flora e da fauna, devem ser abordados dessa maneira 
(CASCINO, 1999, p. 45). 

 

A educação ambiental deve levar o homem a viver em harmonia com a 

natureza, passando pela participação de todos os cidadãos na solução e prevenção 

de problemas ambientais. Para isso, é necessário compreender o ambiente, a relação 

dinâmica que existe entre os ecossistemas naturais e os sistemas sociais. 

Para Saviani (1995, p. 17), “o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e 

intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida 
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historicamente e coletivamente pelo conjunto dos homens”. Com isso, o ato de educar 

é muito maior do que somente transmitir o conhecimento, tem ligação com a 

humanização do estudante, do conhecimento adquirido durante toda sua história. 

Remete-se a um processo em que conhecer leva à crítica, continuar um processo é a 

capacidade de avaliar, de mudar.  

Existe concordância de que as relações com o meio ambiente precisam ser 

mudadas analisando como se chegou até aqui, enquanto sociedade, ao se questionar 

por exemplo sobre resíduos produzidos, buracos na camada de ozônio, condições do 

ar, catástrofes ambientais no mundo, aquecimento global, ou resfriamento, e indagar, 

o que é possível fazer para mudar essa triste realidade ou promover uma verdadeira 

sensibilização. No Artigo 225 da Constituição Federal, consta o seguinte: 

 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988). 

 

É de consenso que o ser humano não consegue sobreviver em um ambiente 

desequilibrado, e que é o único agente que atende sua ambição e seu consumismo, 

no entanto, não consegue se direcionar para a sustentabilidade. O mais desafiador é 

evitar cair na simplificação de que na educação ambiental deve-se aprender a 

investigar o cotidiano do estudante para que os ensinamentos não se distanciem da 

realidade social de cada um. 

Cabe sempre enfatizar a historicidade da concepção de natureza (CARVALHO, 

2001), o que possibilita a construção de uma visão mais abrangente (geralmente 

complexa, como é o caso das questões ambientais) e que abra possibilidades para 

uma ação em busca de alternativas e soluções. Em qualidade ou profundidade, 

porque o avanço da química permitiu a ruptura de laços e combinações de elementos 

novos que geram efeitos em longo prazo sobre o meio ambiente (DIAS, 2003). 

As comunidades humanas vêm apresentando, especialmente nas últimas 

décadas, constantes taxas de crescimento populacional associadas ao rápido 

processo de urbanização e industrialização. Há mais de quatro décadas, Pinto (1979) 

já alertava que o crescimento populacional leva a busca imperiosa por terra para a 

multiplicação dos alimentos e a instalação das comunidades humanas. Isso instaura 

agressão ativa ao meio ambiente, seja pela eliminação da cobertura vegetal primitiva, 

afetando o clima local e o aparecimento de erosões, ou pela acumulação de rejeitos 
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orgânicos, provocando a poluição do solo e das águas e a intensificação da 

exploração dos recursos não renováveis e a procura por novos. 

 

Quando as concentrações humanas se transformam em cidade, a situação 

se agrava pela crescente necessidade de mobilização de alimentos, de 
materiais para vestuário e para habitação; cresce a carga de rejeitos fadados 
a retornar, como próprio homem, ao meio de onde provieram (PINTO, 1979, 
p. 3). 

 

A relação do ser humano com o ambiente sempre teve sua essência na 

transformação da natureza mediante a dominação. Desde os tempos mais remotos é 

observada na dependência do homem em relação à água, as cidades antigas 

começaram a formar-se ao longo dos rios chamadas de cidades-estados, as quais 

foram as primeiras organizações de uma civilização. Caso seja buscada uma 

explicação, é na historiografia que se localiza o homem, beneficiando-se da água, seja 

como fonte de agricultura, para matar a sede dos animais, banhar-se ou consumo 

humano, a água sempre foi e sempre será utilizada, a sobrevivência humana está 

intimamente ligada à utilização desse recurso. 

Por assim, a Educação Ambiental apresenta outra forma de relacionar o 

homem com a natureza, destacando os valores morais e uma forma diferenciada no 

trato com a natureza. A educação tem como um dos princípios colaborar com a 

construção do indivíduo, estimulando seus atos de forma responsável como membro 

de uma sociedade (SACRISTAN, 2002, p. 148). 

Na escola, a Educação Ambiental se torna transformadora, privilegiando a 

abordagem desse tema e agindo como mediadora entre a educação e o meio 

ambiente. Para Gouvêa (2006), tem uma importante ação na formação da consciência 

dos seres humanos com relação aos valores socioambientais. A Educação Ambiental 

deve ser pensada como um processo educativo permanente e essencial.  

Torna-se cada vez mais frequente a ocorrência de conflitos socioambientais, 

provocados pelo uso e consumo da água. Com o crescimento das cidades e a falta 

de racionalidade, a água passou de potável à contaminada, vulnerável aos esgotos 

domésticos que acabam sendo despejados nos rios, ou ainda poluídas por 

agrotóxicos utilizados na agricultura (ZARPELON, 2007). 

Na percepção de que um dos grandes problemas no Brasil é a falta de 

saneamento básico, os arroios, rios, córregos, as nascentes, em algumas cidades 

brasileiras, tornaram-se lixões a céu aberto. Como consequência, ocorre a 
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disseminação de muitas doenças, mutação de espécies de peixes, entre outros 

(ZARPELON, 2007). 

Esse impacto é agravado com o crescimento das cidades de maneira 

desorganizada e acelerada, juntamente da mudança cultural e percepção do ambiente 

pelos seres humanos que passaram a vê-lo como um objeto de uso para atender as 

suas vontades, sem se preocupar em estabelecer limites, impactando fortemente no 

ambiente natural gerando mais problemas ambientais (DIAS et al., 2016). 

Conforme Almeida e Barbosa (2017), a população de modo geral promove 

grandes alterações nos ambientes naturais, devido ao crescimento populacional e 

econômico acelerado e a não observação da legislação vigente que protegem as 

matas ciliares, as quais acabam sendo degradadas em ritmo vertiginoso. Dessa 

forma, cede espaço para a especulação imobiliária, a agricultura, a pecuária, o 

reflorestamento e o florestamento.  

O crescimento urbano também é acompanhado pelo aumento da poluição 

ambiental, visto que o desenvolvimento das cidades gera cada vez mais lixo, e esses 

resíduos levam muito mais tempo para se degradar no ambiente. Uma das 

consequências é o depósito de lixo em lugares indevidos, como rios, solos 

desprotegidos, afetando a biodiversidade (SILVA, 2014). Ressalta-se que os impactos 

que acontecem podem provocar danos irreversíveis ao meio. 

É devido ao consumo que os resíduos remontam a produção de bens 

descartáveis de forma desigual entre países ricos e pobres, variando entre o consumo 

excessivo, desencadeando desperdícios, aumentando a produção de produtos não 

degradáveis e o consumo de embalagens (FIGUEIREDO, 1995). 

Outro fator importante é a retirada da cobertura vegetal e o uso indevido do 

solo, causando assoreamento e aumento da turbidez dos rios, o que implica na 

diminuição da disponibilidade de oxigênio e torna a água para consumo mais cara. 

Para Silva (1999), os principais impactos relacionados são: redução da capacidade 

de infiltração, aumento do escoamento superficial e erosão, sedimentação dos cursos 

d’água, diminuição da profundidade dos cursos d’água e aumento das cheias e 

inundações. 

  Para Bertoni e Lombardi Neto (1993), as áreas florestadas são a defesa natural 

de um terreno e a retirada consiste na dispersão da água da chuva, evaporando antes 

que atinja o solo. A cobertura vegetal protege o solo contra o impacto das gotas de 
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chuva, melhora a estrutura do solo e diminui a velocidade de escoamento da 

enxurrada, aumenta a infiltração e contribui para as águas subterrâneas. 

As matas ciliares, por exemplo, são compreendidas como cobertura vegetal 

situadas em faixas de margens de rios, nascentes, lagos, represas artificiais ou 

naturais, atuam como os cílios dos olhos, desempenhando uma função de proteção 

de rios, sendo importantes na sua conservação e recuperação. Considera-se esse tipo 

de vegetação uma Área de Preservação Permanente (APP) (CASTRO et al., 2017). 

Segundo o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), nas resoluções 

303 Art. 3º, as APPs necessitam de uma largura mínima, em projeção horizontal, uma 

largura de 30 m para reservatórios artificiais situados em áreas urbanas e de 100 m 

para as áreas rurais (BRASIL, 2002).  

Para o CONAMA impacto ambiental é qualquer alteração no meio ambiente, 

seja de caráter positivo, seja negativo, causada por atividades antrópicas. Essas 

alterações podem afetar o ambiente totalmente ou partes do ambiente (meio físico, 

meio biótico e meio socioeconômico). 

Essa vegetação possui funções ambientais tanto para a natureza quanto para 

a humanidade, benéficas para a qualidade de vida dos seres vivos, tanto animais 

como vegetais. Segundo Panizza (2016), nas matas ciliares se concentram inúmeras 

espécies de vegetação nativa, além de uma grande quantidade de animais como 

pássaros, mamíferos e répteis.  

Para Vargas (1999), a remoção das matas ciliares provoca erosão às margens 

e assoreamento dos corpos de água, implicando o aumento das inundações, 

diminuição da qualidade das águas dos mananciais. Precisa existir um planejamento 

adequado de uso dos solos, visando evitar as ocupações no entorno das várzeas, 

buscando uma política de conservação e proteção de recursos hídricos.  

Podemos considerar que é um problema recorrente que atinge a sociedade em 

modo geral. Alguns dos problemas são referentes ao abastecimento de água ao 

domicílio, descarte de resíduos sólidos nos rios e ocupação irregular em Áreas de 

Preservação Ambiental (APA) das bacias hidrográficas (DIAS et al., 2016). 

É importante salientar que o estado é o responsável direto na promoção e 

regulação dos aspectos legais referentes à conservação dos rios (BRASIL, 1998). 

Porém, é essencial a população contribuir para a conservação e manutenção dos rios. 

Nesse contexto, a escola desempenha um importante papel nesse processo de 

sensibilizar os estudantes sobre as questões socioambientais (DIAS et al., 2016). 
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O planejamento ambiental não deve ser apenas nos atributos do meio físico, 

há necessidade de abranger também, com igual importância, os aspectos 

socioambientais. Afinal, esses dificilmente estão limitados na área da bacia 

hidrográfica, mas nos limites municipais e distritais. Impactos socioambientais são 

alterações sofridas pelo meio ambiente e que foram provocadas por determinadas 

ações ou atividades, impactando sobre a qualidade de vida, a saúde humana, a 

economia urbana e modificam ainda mais o meio ambiente e os ambientes 

construídos (BORGES; SOUZA JUNIOR, 2017). 

Os conflitos socioambientais têm origem nos interesses de grupos sociais que 

estão em desacordo e podem interferir em seu território. Seu início ocorre quando um 

dos grupos se sente ameaçado com a descontinuidade do uso e ocupação do espaço 

que considera seu. Estas ameaças podem ocasionar impactos no solo, água, ar ou 

sistemas vivos, decorrentes da disputa de uma mesma base de recursos ou de bases 

distintas (COSTA, 2011). 

Segundo Bernardi (2011), os conflitos relacionados à utilização de recursos 

naturais constituem os principais problemas ambientais atualmente, sendo ao mesmo 

tempo causa e consequência da maioria das políticas públicas, e do modelo de 

crescimento e desenvolvimento urbano. 

  De acordo com a Rio Eco - 92, foi elaborado um documento, chamado agenda 

21 Global, a qual expressa a preocupação com padrões insustentáveis de consumo e 

produção, especialmente em países industrializados. Para Giddens (1990), o maior 

responsável pelos impactos ambientais é a sociedade industrial e o componente 

central da degradação ambiental é a globalização.  

Segundo Cavalcanti e Cavalcanti (1994) e Waldman (1997), as causas da 

degradação ambiental são desencadeadas pela globalização, a qual expande a 

manutenção de produção desencadeada pelo consumo exagerado, gerando uma 

enorme pressão na natureza, aliada à cultura de exploração dos recursos naturais. 

Pádua (1999) sintetiza que 20% da humanidade é responsável por 80% do consumo 

de energia e de recursos do planeta, sendo também responsável pela poluição.  

  O consumismo desenfreado hoje é considerado uma ameaça à humanidade e 

o esgotamento dos recursos naturais pode abalar a qualidade de vida da população 

(NOVAES, 2004). Para Santos (1999), o acúmulo do progresso capitalista altera a 

natureza, e os limites dessa transformação levam ao risco de uma catástrofe ecológica 

que será vivenciada pela sociedade atual.  
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Alguns aspectos gerais abordados nesta pesquisa consideram a água 

enquanto recurso natural, chamada de “recurso hídrico” que possui categorias 

socialmente construídas e depende da sua utilização para desenvolvimento do 

conhecimento científico e tecnológico, das condições econômicas envolvidas na sua 

exploração, bem como a evolução nos modos de vida da sociedade.  Visa aprofundar 

a ideia sem isolar aspectos sociais da dimensão socioambiental, buscando analisar o 

recurso hídrico e as relações com a sociedade, suas manifestações socioespaciais e 

ambientais, especialmente as inseridas no espaço urbano. 

O problema principal é o gerenciamento dos recursos hídricos na atualidade 

que não estão sendo utilizados somente para abastecimento de água potável ou 

tratamento dessas águas residuárias e sim estão sendo comprometidas com o uso 

descontrolado para fins econômicos e sociais desse recurso (VARGAS, 1999). Capra 

(2002) afirma que o esgotamento dos recursos naturais ocorre quando o homem é 

parte integrante da natureza e sofre com a intervenção que foi acometida a ela. 

 

2.4 Enfoque Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) e as questões ambientais 

 

Enfoque CTS e as questões ambientais fomentaram preocupações para o 

destino da humanidade com inúmeras incógnitas referentes aos problemas básicos. 

Envolvendo a evolução da ciência e a tecnologia, surge em 1960 um movimento 

denominado Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) e é intensificado em 1970. 

Assim, confirma Fourez (1995) que esse movimento tem sentido sociológico, pois 

refere-se a características de mudanças na sociedade.  

Em meio ao agravamento dos problemas ambientais, o movimento CTS surge 

com discussões e reflexões acerca da natureza do conhecimento científico e 

tecnológico em função da sociedade, fazendo com que grande parcela da população 

tomasse consciência em relação aos problemas ambientais, étnicos e de qualidade 

de vida (PEREZ, 2010). 

Dessa forma, é possível entender as ligações entre a Ciência, a Tecnologia e 

a Sociedade e as questões ambientais, considerando que essa ligação deve preparar 

cidadãos para agir, após refletir “por que” fazer antes de “como” fazer e contribuir com 

ações críticas e responsáveis perante o meio (REIGOTA, 1998). 

A necessidade de um enfoque sobre as questões ambientais fez com que 

alguns autores passassem a integrar o movimento CTS, utilizando a sigla CTSA para 
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Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente, denotando a ideia da importância 

crescente que a dimensão socioambiental vem conquistando no sistema educacional, 

integrando Educação Ambiental à Ciência, Tecnologia e Sociedade (AMORIM, 1996). 

Frente aos desafios da contemporaneidade, tanto CTS quanto a Educação 

Ambiental (EA) são vistos como uma proposta educacional, ambas visando a uma 

educação compatível com as transformações da sociedade, almejando a criticidade, 

uma vez que as duas articulam as ações do homem, esperando mudanças de pensar 

e agir (GADOTTI, 2009). Freire (2005) salienta que o campo CTS e a EA vêm sofrendo 

alterações e estão em constante transformação, desenvolvendo ações considerando 

o contexto ao qual o sujeito pertence.  

  O ensino deve proporcionar uma “leitura crítica do mundo” para fundamentar 

que o ensino de ciências possibilite ao estudante uma compreensão crítica sobre as 

interações entre CTS e a neutralidade da CT, trazendo para a escola discussão de 

problemas que relacionam a sociedade, induzindo a discussões corretas e caminhos 

para intervenções na realidade (FREIRE, 2005). 

  A educação com enfoque CTS pode ser aplicada em qualquer nível de ensino, 

mas é mais comum no Ensino Médio e no Ensino Superior, o ensino deve mostrar as 

relações existentes entre os fenômenos científicos, a tecnologia e a vida dos 

estudantes, tendo por objetivo uma formação científica (MAGALHÃES, 2006).  

  Segundo Vieira e Bazzo (2007), na educação o enfoque CTS reforça a ideia de 

que os conteúdos escolares precisam acrescentar a ciência e a tecnologia ao contexto 

social, integrando as disciplinas, pois, assim, os estudantes desenvolverão 

competências úteis em sua vida enquanto sociedade, com capacidade de expor ideias 

e analisar situações, preparando os estudantes para uma vida prática. 

Ainda que apresentem perspectivas e fundamentos diferentes, hoje o social e 

o ambiental caminham juntos, influenciam-se e determinam-se reciprocamente. Essas 

propostas se aproximam pela busca de uma educação escolar compatível com as 

transformações e os riscos presentes na sociedade, mirando o desenvolvimento de 

compromissos sociais associados a posicionamentos críticos (CAVALCANTI, 2012; 

STRIEDER et al., 2016) que contribuem para a formação de cidadãos, um dos 

objetivos da educação básica brasileira (BRASIL, 2013). 

  Na definição de Reis (2004), a educação com enfoque CTS surge como uma 

estratégia motivadora que possibilita ao estudante opinar os assuntos da atualidade, 

respeitando as diferentes opiniões, e também opinando. Ressalta-se que a 
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importância do ensino CTS realça a relevância de ensinar e resolver problemas, 

confrontar os pontos de vista, analisar criticamente argumentos e discutir os fatos que 

envolvem os avanços da tecnologia na sociedade.  

As propostas de ensino com enfoque CTS contribuem para superação da 

concepção tradicional de ensino que predomina nas escolas ao adaptar uma nova 

forma de entender a produção do saber, possibilitando que educadores e estudantes 

(re)construam juntos a estrutura do conhecimento (AIKENHEAD, 2005; PINHEIRO et 

al., 2007). Além de contribuir para desmistificar ideias deturpadas a respeito do 

empreendimento científico, pode estimular a formação para a cidadania, motivando 

os estudantes a expressar suas opiniões, a saber argumentar e tomar decisões bem 

fundamentadas no que diz respeito ao desenvolvimento científico e tecnológico e suas 

implicações para a sociedade (VIEIRA; BAZZO, 2007). Nessa perspectiva, o educador 

pesquisador precisa adquirir conhecimentos necessários para auxiliar o estudante 

neste processo, predominantemente, essa aquisição advém da formação inicial 

acadêmica. 

Há mais de trinta anos, um dos principais campos de investigação do 

movimento CTS tem sido o educacional, trazendo a necessidade de renovação na 

estrutura dos conteúdos curriculares, podendo colocar ciência e tecnologia em novas 

concepções de contexto social. Essa mudança nos currículos tem como princípio 

despertar a criticidade do estudante e fortalecer a postura questionadora. Diante 

disso, percebe-se que o desenvolvimento de atividades de ensino que envolvem CTS 

estão presentes dentro e fora da sala de aula (OSORIO, 2002). 

As crescentes interfaces entre o desenvolvimento tecnológico e o ambiente 

demandam por parte de educadores e pesquisadores um constante repensar das 

concepções sobre atividades tão relevantes como a poluição ambiental, uso de 

transgênicos, recursos energéticos e os grandes temas nos quais os aspectos 

ambientais, econômicos e sociais estão sobrepostos por meio de fatos e fenômenos 

do cotidiano, relacionados aos conteúdos científicos e as suas aplicações 

tecnológicas (SANTOS, MORTIMER, 2009; PROENÇA et al., 2014). 

Segundo Reis (2004), a educação com enfoque CTS conta com uma estratégia 

motivadora que permite ao estudante não somente discutir temas atuais, mas também 

se posicionar sobre situações problemas, opinando e respeitando a opinião das 

pessoas. 
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Ao inserir tais assuntos à prática educativa, é necessário abordar as questões 

ambientais de forma consistente, necessitando sólida formação técnica dos 

estudantes, com base na instrumentalização capaz de proporcionar a eles a 

identificação de problemas ambientais e as suas interfaces com as questões sociais 

e tecnológicas (PROENÇA et al., 2014). Os educadores precisam propiciar bases 

teóricas para o desenvolvimento do enfoque CTS, nesse sentido, Bazzo, Von 

Linsingen e Pereira (2003, p. 149) sugerem que: 

 
É importante entender que o objetivo geral do professor é a promoção de uma 

atitude criativa, crítica e ilustrada, na perspectiva de construir coletivamente 
a aula e em geral os espaços de aprendizagem.  Em tal “construção coletiva”. 
Trata-se, mais que manejar informações, de articular conhecimentos, 
argumentos e contra-argumentos, baseados em problemas compartilhados, 
nesse caso relacionados com as implicações do desenvolvimento científico 

tecnológico. 

 

Sabe-se que ao longo da vida escolar são desenvolvidas habilidades e 

competências relevantes ao ensino CTS, contribuindo para formação do cidadão 

crítico, despertando o interesse pelo saber e, principalmente, na relação homem com 

o meio natural, com o ambiente em que está inserido. Assim, com o apoio CTS na 

educação ambiental, é possível ter um estudante crítico e participativo para que possa 

tomar decisões importantes enquanto ser social (MARTINS, 2002).  

 

2.5 Enfoque CTS na geografia 

 

  O enfoque CTS na Geografia proporciona diferentes conhecimentos por meio 

das temáticas curriculares, fazendo com que o estudante tenha uma formação mais 

adequada, e desenvolva competências e habilidades necessárias à alfabetização 

científica e tecnológica (GUEDES; VALE; CHAVES, 2016). 

  É importante debater com os estudantes os avanços da ciência e tecnologia de 

diversas maneiras, sobre diferentes temas, de forma a compreender que a ciência é 

resultado da criação humana e está associada à evolução do ser humano (PINHEIRO; 

SILVEIRA; BAZZO, 2007). 

  Atualmente, o educador aborda o tema CTS de uma forma descontextualizada, 

de uma maneira tão distante que o estudante não consegue relacionar o que é 

ensinado na escola com o seu cotidiano. A abordagem necessita ser de forma com 

que o estudante consiga analisar de modo crítico o desenvolvimento das tecnologias 
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e os efeitos na sociedade, sejam estes benéficos ou não (ROCHA; VASCONCELOS, 

2016). 

  O ensino de Geografia sofre uma influência dos avanços da ciência e 

tecnologia, nesse sentido, enxerga-se uma inserção de uma proposta onde o CTS 

propicia uma vertente de renovação educativa, por meio das infinitas abordagens 

didáticas e aprendizagem atitudinal (VON LINSINGEN, 2008). 

Essa mudança de atitude pode ser proporcionada pela educação. Os assuntos 

relacionados à água, além de fazerem parte do currículo de Geografia, também são 

tratados dentro do tema Meio Ambiente nos PCNs (BRASIL, 1998), por 

corresponderem a um tema transversal, assim, sendo trabalhados por todas as 

disciplinas de acordo com sua complexidade e importância.  

Ter consciência das limitações do livro didático e incorporar em seus materiais 

de apoio instrumentos com fontes complementares também é papel do educador, uma 

vez que é necessário adequar-se à realidade local para despertar no estudante o 

interesse em aprender. Segundo Santos e Mortimer (2010 apud BORGES, 2017), o 

ensino com enfoque CTS pode ser classificado em sete categorias (Quadro 1), nas 

quais é possível identificar inúmeras possibilidades e funções de ensino por meio 

desse enfoque. 

 

Quadro 1 - Categoria do Ensino CTS 

Categorias Descrição 

1. Conteúdo de CTS como elemento de 
motivação. 

Ensino de Geografia acrescido de menção ao 
conteúdo de CTS com a função de tornar as aulas 
mais interessantes. 

2. Incorporação eventual do conteúdo de 
CTS ao conteúdo programático. 

Ensino de Geografia acrescido de pequenos 
estudos de conteúdo de CTS incorporados como 
apêndices aos tópicos de Geografia. O conteúdo 
de CTS não é resultado do uso de temas 
unificadores. 

3. Incorporação sistemática do conteúdo de 
CTS ao conteúdo programático. 

Ensino de Geografia acrescido de uma série de 
pequenos estudos de conteúdo de CTS integrados 
aos tópicos de Geografia com a função de explorar 
sistematicamente o conteúdo de CTS. Esses 
conteúdos formam temas unificadores. 

4. Geografia por meio de conteúdo de CTS. 

CTS organiza o conteúdo e sua sequência. O 
conteúdo de Geografia é multidisciplinar, sendo 
ditado pelo conteúdo de CTS. A lista de tópicos 
científicos puros assemelha-se à listagem de 
tópicos importantes a partir de uma variedade de 
cursos de ensino de Geografia. 

5. Geografia com conteúdo de CTS. 
O conteúdo de CTS é o foco do ensino. O 
conteúdo relevante de Geografia enriquece a 
aprendizagem. 
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6. Incorporação da Geografia ao conteúdo 
de CTS. 

O conteúdo de CTS é o foco do currículo. O 
conteúdo relevante de geografia é mencionado, 
mas não é ensinado sistematicamente. Pode ser 

dada ênfase aos princípios gerais da Geografia. 

7. Conteúdos de CTS. 

Estudo de uma questão tecnológica ou social 
importante. O conteúdo de Geografia é 
mencionado somente para indicar uma vinculação 

com as ciências. 

Fonte: Adaptado de Santos e Mortimer (2010 apud BORGES, 2017). 

 

Segundo Auler e Delizoicov (2006, p. 58), uma temática CTS deve apresentar 

três critérios importantes: 

 

1. Ser um problema de natureza controversa, ou seja, existem opiniões que 
divergem a seu respeito, é importante ressaltar que nem toda temática CTS 
é uma temática controversa, porém existem muitos temas CTS de natureza 
controversa; 2. Se o tema tem um significado social importante; 3. Se o tema 

possui alguma relação com a ciência-tecnologia.  

 

Para Santos e Mortimer (2000), o objetivo da educação em CTS no Ensino 

Médio é promover a alfabetização científica e tecnológica, construindo nos estudantes 

conhecimentos e habilidades fundamentais para a tomada de decisão frente aos 

problemas sociais. 

No sentido de desenvolver estes objetivos, Santos e Mortimer (2000) acreditam 

que existem desdobramentos para as habilidades, os conhecimentos e os valores que 

os indivíduos devem desenvolver através de currículos CTS apresentados no Quadro 

2: 

 
Quadro 2 - Currículo CTS 

Objetivos Gerais Objetivos Específicos 

Conhecimentos e habilidades a 
serem desenvolvidos 

Promover autoestima 
Desenvolver a comunicação escrita e oral 
Promover o pensamento lógico e racional na solução de 
problemas 
Desenvolver o aprendizado colaborativo e cooperativo 
Desenvolver a tomada de decisão individual  
Adquirir responsabilidade social 
Praticar o exercício da cidadania desenvolver a flexibilidade 
cognitiva adquirir o interesse em atuar em questões 
sociais. 

Valores vinculados aos interesses 
coletivos 

Ter solidariedade  
Ser dotado de generosidade  
Respeito ao próximo  
Reciprocidade 

Fonte: Adaptado de Santos e Mortimer (2000). 
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Para melhor explorar esse enfoque na área educacional, utilizou-se os 

pressupostos da pesquisa, nos quais se buscou ressaltar a importância do movimento 

CTS como impulsionador de questionamentos críticos e reflexivos acerca do contexto 

científico, tecnológico e social. 

 

2.6 Localização e caracterização da área de estudo 

 

A represa do Alagados (Figura 1) está inserida na região dos Campos Gerais, 

na região sudeste do Paraná, quase totalmente no Segundo Planalto, limitada pelas 

coordenadas geográficas 24º52’ a 25º05’ de latitude S e 49º 46"a 50º 06’ de longitude 

W de Greenwich, (UTM 592.000 a 624.000 e 7.226. 300 a 7.249.800), abrangendo 

parte dos municípios de Ponta Grossa, Castro e Carambeí (UEPG, 2002).  

 

Figura 1 - Localização da Represa do Alagados no Paraná (Bacia Hidrográfica do rio Pitangui) 

 

Fonte: Gonçalves e Rocha (2016). 

 

  A região onde abriga a represa do Alagados é marcada por encostas abruptas, 

com altitude aproximada de 200 m, os topos podem atingir 1050 m, enquanto o leito 

se encontra próximo a 850 m (Figura 2). As encostas apresentam paredões rochosos 

sustentados por arenitos da Formação Furnas. O clima local é do tipo Cfb (clima 

quente-temperado e sempre úmido) de classificação segundo Köppen, sujeito a 
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geadas noturnas (MAACK, 2002). As chuvas são bem distribuídas ao longo do ano, 

com declínio pouco acentuado nos meses de abril e agosto (MELO; GIANNINI; 

PESSENDA, 2000).  

 

Figura 2 - Hipsometria da Bacia Hidrográfica do Alto Curso do Rio Pitangui 

 

Fonte: Lemos et al. (2011). 

 

O nome Alagados é a designação utilizada para nomear a área inundada pelo 

represamento das águas do Rio Pitangui, situado nos municípios de Ponta Grossa, 

Castro e Carambeí. 

A bacia hidrográfica em que o rio está inserido é a do Rio Pitangui representado 

na Figura 3, apresentando um padrão de rio antecedente por desenvolver ampla 

planície de inundação antes de se transpor a escarpa, localizado no Primeiro Planalto 

Paranaense e segue como afluente da margem direita o Rio Tibagi que é o maior 

afluente do Rio Paranapanema, pertencente à bacia hidrográfica do Rio Paraná. 

Possui aproximadamente, uma área total de 163,537 km² sendo que 149,413 km² 

pertencem ao município de Castro; 8,382 Km² ao de Carambeí e 5,742 km² para Ponta 

Grossa. Inserido em uma região com alta heterogeneidade, o rio nasce e passa por 

drenar áreas do Primeiro Planalto Paranaense, prosseguindo seu curso ao longo do 

Segundo Planalto Paranaense e suas águas vão compondo os desníveis da Escarpa 

Devoniana. As águas no Segundo Planalto Paranaense escavam cânions em rochas 
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catalogadas como rochas sedimentares, os rios formam extensas planícies, 

depositando sedimentos sobre as rochas (MELO; GUIMARÃES; SANTANA, 2010).  

 

Figura 3 - Bacia Hidrográfica do Rio Pitangui. 

 

Fonte: Lemos et al. (2011). 

 

A planície é encontrada com sedimentos inconsolidados do Quaternário 

recente, apresentando rochas do Complexo Granítico Cunhaporanga, Proterozoico 

Superior. A região apresenta vários diques intrusivos de diabásio nas direções NW-

SE, relacionados à evolução da Bacia do Paraná, do período Mesozoico 

(MINEROPAR, 2001).  

  Esse arcabouço geológico apresenta estruturas geomorfológicas e 

hidrográficas com declividades menores que seis por cento, formas com topos 

alongados e aplainados, com vales abertos de fundo chato e vertentes convexo-

côncavas (MINEROPAR, 2006).  

A região da Represa do Alagados encontra uma vegetação em área de 

transição entre o Primeiro e o Segundo Planalto Paranaense. No Primeiro Planalto, a 

vegetação que ocorre pertence à zona fitoecológica Floresta Ombrófila Mista 

Montana, conforme classificação da vegetação brasileira do Instituto Brasileiro de 
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Geografia e Estatística (IBGE) (VELOSO; RANGEL FILHO; LIMA, 1991). A vegetação 

é nativa e constitui um mosaico de manchas de floresta ripária, classificada como 

Ombrófila Mista Aluvial. Combinada com a parte oriental do Segundo Planalto, está 

incluída na zona fitoecológica Estepe Gramíneo-Lenhosa. A área dos Campos Gerais 

é considerada como de tensão ecológica, devido à existência de contatos entre tipos 

e encraves vegetacionais diversos (LEITE; KLEIN 1990). Pelas condições edáficas, a 

ocupação florestal não tem sido total, especialmente próximo à Escarpa Devoniana, 

em solos litólicos rasos, secos ou hidromórficos. Os solos são organossolos mésicos, 

nas áreas hidromórficas, e gleissolos melânicos, nas áreas semi-hidromórficas 

(FASOLO et al., 2002). 

Alagados é a designação utilizada para nomear a área inundada pelo 

represamento das águas do Rio Pitangui, por ocasião da construção de uma barragem 

em 1929 pela Companhia Prada de Eletricidade S/A, com a finalidade de geração de 

energia elétrica. Posteriormente, para suprir a demanda, essa barragem teve sua 

altura elevada para 12 metros (LANGE, 1998). Hoje, só aparecem as ruínas no local.  

Em 1972, a Empresa Paranaense de Energia (COPEL) (Fotografia 1) assumiu 

a geração de energia elétrica; em 1977, cedeu à Companhia de Saneamento do 

Paraná (SANEPAR) (Fotografia 2) a instalação de captação para o abastecimento de 

água de Ponta Grossa (UEPG, 2002). A área drenada, na bacia do Rio Jotuba, é de 

133,8 Km², e na bacia do Rio Pitangui é de 170,073 Km². 

 

Fotografia 1 - Companhia Paranaense de Energia (COPEL) em Ponta Grossa- PR 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 
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Fotografia 2 - Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR) em Ponta Grossa-PR 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

Com a construção da barragem e a formação do lago na década de 1990, 

houve uma ocupação desordenada nas margens da represa, a população passou a 

se interessar pela região, o que levou à construção de casas ao em torno do lago e, 

em 1951, foi fundado o Iate Clube Ponta Grossa, na região. Atualmente, a represa 

conta com mais de 150 construções residenciais (Fotografia 3) considerando somente 

a orla sul, pertencente ao município de Ponta Grossa (GOULART, 2001). As 

construções em sua maioria são desprovidas de infraestrutura básica, como redes de 

esgoto e coleta de lixo, o que possibilita uma maior agressão à área de preservação 

permanente, além das atividades agrícolas que são desenvolvidas no entorno (até 

100 m da margem), com o cultivo de milho, trigo e soja, o que também pode 

comprometer a qualidade das águas (UEPG, 2002).  

 

Fotografia 3 - Imagem da ocupação ao curso da Represa, Ponta Grossa-PR 

 

Fonte: Google Imagens (2017). 

 



51 

 

A área da lâmina d’água da represa é de 7,31 Km², na cota 918,60 m. 

Apresenta extensão de 10,7 Km² no trecho compreendido entre a barragem e a foz 

do Rio Pitangui, e de 9,0 Km² da mesma barragem até a foz do Rio Jotuba, com 

larguras variando de 200 a 800 m (Fig. 7). Sua profundidade máxima é de 14 m e 

acumula cerca de 27,7 milhões de m³ de água, com vazão média de 9,4 m³/s 

(GOULART, 2001). 

 
Fotografia 4 - Extensão da Represa do Alagados em Ponta Grossa-PR 

 

Fonte: Google Imagens (2017). 

 

As represas são importantes. Caso a água fosse coletada diretamente de um 

rio, na medida em que houvesse uma redução da vazão do rio, como em uma época 

de estiagem, haveria redução da potência gerada. Assim, com a formação de um lago 

(reservatório da barragem) (Fotografia 5), nas épocas de estiagem, pode-se usar a 

água armazenada, e se essa for suficientemente grande poderá atender a um período 

de estiagem de vários meses ou mesmo plurianual (BATISTA, 2009). 
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Fotografia 5 -  Barragem na Represa do Alagados em Ponta Grossa-PR 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

Os aspectos socioambientais relacionados à hidrografia devem ser 

contextualizados, pois afetada em grande parte da conservação da vegetação ciliar 

(CAPRI, 1999; GOULART, 2001; UEPG, 2002; VERGÈS; MILLEO, 2003), com 

reflexos principalmente sobre o abastecimento de água da cidade de Ponta Grossa 

(WIECHETECK et al., 1999; 2001). 
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3 METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada na pesquisa foi de natureza qualitativa, pesquisa 

bibliográfica, com análise de documentos e artigos sobre a Represa do Alagados e a 

pesquisa de campo. Os procedimentos metodológicos foram realizados em vários 

momentos, nominados de momentos da didática, com desenvolvimento da 

curiosidade dos estudantes e uma ligação entre o que estão aprendendo com o 

cotidiano, para alavancar a importância da ciência dentro dos processos tecnológicos, 

econômicos e sociais. 

Diante do cenário da pandemia, foram aproveitadas experiências com a 

utilização de vários meios tecnológicos disponibilizados para que todos os estudantes 

do 1º ano do Ensino Médio fossem contemplados para participação na pesquisa. 

Houve a necessidade de alterar a maneira de ensinar e a buscar constantemente 

variados meios para que pudessem auxiliar nesse processo. Surgiu, então, um novo 

desafio: o fato de muitos estudantes ainda não possuírem acesso à internet, refletindo 

nas desigualdades sociais, dentro da própria instituição.  

A pesquisa foi realizada em um Colégio Estadual de Ponta Grossa - PR, para 

uma turma de aproximadamente 28 estudantes, cursando 1º ano do Ensino Médio no 

período noturno, a maioria tem aproximadamente 15 anos. Nesse contexto, o 

desenvolvimento do projeto aconteceu em 12 (doze) horas-aula de maneira síncrona 

e assíncrona.  

O estabelecimento de ensino se localiza em uma área afastada do centro da 

cidade, e recebe alguns estudantes da área rural, sem acesso à internet e outros em 

bairros novos, onde também o sinal de internet ou é muito ruim ou não existe. Devido 

à pandemia, uma das soluções encontrada foi a entrega das atividades impressas 

para aqueles sem acesso ao aplicativo disponibilizado pelo governo.  

Dentro da proposta, o material foi elaborado utilizando a metodologia da sala 

de aula invertida, com videoaulas, questionários, slides, listagem resumo, textos 

complementares e pesquisa. Para que todos tivessem acesso, foi criado um grupo no 

WhatsApp e realizado o cadastro dos estudantes no Google Classroom. Os materiais 

para estudo foram disponibilizados sempre com uma semana de antecedência, com 

o objetivo de que todos tivessem acesso aos conteúdos antes do momento de 

interação pelo Google Meet. 
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Os resultados apresentados poderiam ser diferentes em momentos sem 

pandemia, mas a riqueza por um processo ensino-aprendizagem diferente 

acrescentou para a pesquisa uma educação híbrida crítica e diferenciada. 

 

3.1 Etapas da pesquisa 

 

  Para efetivação da pesquisa, foram associados mapas do local, e foi executado 

um levantamento bibliográfico. Em campo, foi realizada a análise empírica, pela 

educadora, relacionando com referenciais teóricos existentes, além da utilização das 

imagens e das descrições manifestadas pela leitura do ambiente, pela alteração da 

paisagem. A pesquisa ocorreu em 5 etapas: 

  A 1ª etapa consistiu em uma apresentação do projeto de pesquisa à direção 

escolar e à equipe pedagógica, as quais analisaram os objetivos e os momentos, para, 

então, consentirem na participação, por meio da assinatura do termo de 

consentimento (APÊNDICE A). 

  Na 2ª etapa, apresentou-se aos estudantes do 1º ano do Ensino Médio os 

objetivos da pesquisa bem como quais seriam os conteúdos curriculares da disciplina 

que seriam trabalhados e contemplados na proposta de maneira diversificada, 

relacionados com os cotidianos dos estudantes e com a ciência, a tecnologia e a 

sociedade.  

  Na 3ª etapa apresentou-se aos estudantes do 1º ano a grade curricular do 

Ensino Médio e o Plano de Trabalho docente (PTD) da disciplina de Geografia 

(Quadro 3), com os conteúdos previstos para o 2º trimestre, de acordo com as 

Diretrizes Curriculares Estaduais (DCEs) e os Parâmetros Curriculares Nacionais 

PCNs. Nesse Plano, foram contemplados no estudo os temas: Hidrografia, Agenda 

21, Exploração econômica e impactos ambientais, desmatamento, sustentabilidade 

socioambiental. Foi esclarecido que o estudo seria realizado em aulas pelo aplicativo 

Aula Paraná e pela TV nos canais disponíveis pelo Estado do Paraná, em sua maioria 

ocorreram de maneiras síncronas e assíncronas. 
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Quadro 3 - Organização curricular da disciplina de Geografia do 1º ano do Ensino Médio. Plano 
de Trabalho Docente (PTD), com base nas DCEs do Paraná. 

Conteúdo Objetivos Efeitos e relações CTS 

Hidrografia; 

Compreender a relação entre a 
formação do relevo em áreas de clima 
tropical úmido, como ocorre na maior 

parte do território brasileiro e das águas 
superficiais e subterrâneas, as 
características de uma bacia 
hidrográfica, os padrões de redes de 
drenagem, a distribuição da água em 

Ponta Grossa o uso da hidrografia. 

Produzir novos conhecimentos em 

razão dos interesses econômicos e 
ponderar suas consequências na 
ciência, tecnologia, sociedade e 
meio ambiente. Identificar os 

principais fatores que contribuem 
para a transformação das 
paisagens pelo uso das tecnologias. 

Aspectos 
socioambientais 
da Hidrosfera; 

Apreender que as questões 
socioambientais revelam os 

desequilíbrios ambientais e que 
necessariamente a mudança está nas 
atitudes individuais e coletivas, 
considerando que o ser humano é 
também parte da natureza e, ao longo 

de sua história, ele apropria-se do meio 
e o transforma com o objetivo de 
atender as suas necessidades, que, por 
sua vez, são multiplicadas e 

transformadas ao longo do tempo. 

Prevalecer uma visão favorável, 

deixando claros os problemas 
socioambientais, tecnológicos e o 
que podem produzir na ciência e na 
tecnologia e meio ambiente. 

Agenda 21; 

Favorecer a participação da sociedade 
civil na elaboração de políticas públicas 
voltadas para o desenvolvimento 

sustentável nos municípios, bairros, nas 
áreas protegidas e nas bacias 
hidrográficas, pois constitui alternativa 
para a gestão democrática e 
participativa do uso das águas, do solo 

e dos demais bens minerais, bem como 
para a busca por soluções dos 
problemas a eles relacionados. 

Argumentar com as finalidades de 
contribuir e resolver problemas, 

utilizando o conhecimento científico 
para avaliar os benefícios da CTS. 

Exploração 
Econômica; 

Entender que a exploração é 
fundamental para a sobrevivência e 
contribui para o desenvolvimento das 
populações humanas desde as 
sociedades primitivas. Entretanto, a 

retirada da vegetação original altera o 
equilíbrio dos ecossistemas dos 
diversos biomas, pois interfere 
diretamente, por exemplo, na 

sobrevivência da fauna, na circulação 
superficial e subsuperficial da água, na 
absorção e reflexão da luz solar, e na 
liberação de vapor de água na 
atmosfera. 

Influenciar reciprocamente a 
sociedade e permitir aproximar 

informações e conceitos, 
relacionados a CTS. Entender como 
a exploração interfere na 
organização socioespacial dos 

tempos e na vida dos seres 
humanos; 

Desmatamento 

Compreender que o desmatamento 
provoca interrupção da migração de 
espécies de peixes, dificultando os 

ciclos produtivos, a vasão do rio será 
reduzida, o que desencadeia os 
processos de sedimentação e 
assoreamento do lago, a decomposição 
de animais e vegetais dos ecossistemas 

Reestabelecer os objetivos e a 
organização da Educação científica, 
compreendendo a ciência e a 

tecnologia. Comparar as 
modificações das paisagens nos 
lugares de vivência e o uso desses 
lugares em diferentes tempos pelo 
uso das diferentes tecnologias; 
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alagados diminui a oxigenação da água, 
provocando a morte de peixes. 

Sustentabilidade 

socioambiental 

Possibilitar que as atenções estejam 
voltadas para a sustentabilidade 
socioambiental no presente e no futuro 
e nas possibilidades de mudanças na 
relação entre ser humano e os 

elementos e processos naturais, 
considerando-se também as dimensões 
política e econômica. Tornando-se 
evidentes as questões relacionadas ao 

modo de vida individual e coletivo do ser 
humano, e portanto, à construção e 
transformação do espaço geográfico, e 
que as mudanças necessárias 
dependem das atitudes dos cidadãos no 

presente. 

Apresentar as importantes 

contribuições para a ciência e o 
desenvolvimento da humanidade. 
Compreender a dinâmica da 
natureza e suas alterações pelo 

emprego de tecnologias de 
exploração e produção; 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

A 4ª etapa consistiu na realização do levantamento dos dados pela educadora, 

pesquisa bibliográfica sobre os projetos de pesquisa realizados na Represa do 

Alagados, analisados os mapas do local e visita técnica, com pesquisa empírica no 

local e fotos para fins de documentação. E, para envolver os estudantes efetivamente 

no processo da pesquisa de ensino-aprendizagem, foram apresentados os momentos 

pedagógicos, os quais iniciaram com um questionário para a coleta de dados. Houve 

entrega do termo de concordância sobre o projeto e a autorização pelo uso de 

imagens (APÊNDICE B). 

  A 5ª etapa foi caracterizada pela efetivação do projeto de pesquisa, o qual 

resultou em um E-book e a finalização da pesquisa, auxiliando educadores e 

contribuindo com a educação.  

 

3.2 Momentos pedagógicos 

 

Os momentos pedagógicos desenvolvidos na presente pesquisa, apresentados 

no organograma (Figura 4), correspondem a um total de 8 momentos, planejados e 

elaborados, contemplando temas sociais, tecnológicos e científicos, envolvendo o 

conteúdo relacionado aos impactos socioambientais e às novas práticas 

desenvolvidas a partir da pandemia do COVID-19. 
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Figura 4 - Organograma do desenvolvimento da proposta de ensino. 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

A proposta contida nos momentos pedagógicos apresentados visou constituir 

estratégias de ensino a educadores que pretendem utilizar uma metodologia 

diferenciada de aprendizagem aos estudantes. Ressalta-se que o objetivo é preparar 

os estudantes para uma saída de campo que venha a acrescentar valor no processo 

de ensino-aprendizagem, porém, em situações em que isso se torna inviável, devido 

à burocracia, ao transporte, a autorizações dos pais e responsáveis, autorização dos 

órgãos competentes, força adversa de empreendimentos no local, disponibilidade em 

contraturno, e em situações de pandemia (como a atual do COVID-19), optou-se pela 

estratégia de imagens e vídeos do local realizadas pela educadora para acrescentar 

a pesquisa com os estudantes, possibilitando aulas diferenciadas numa metodologia 

conhecida como sala de aula invertida, configurando-se em uma saída de campo 

invertida.  

O 1º momento da didática refere-se à pesquisa inicial, por meio de um 

questionário (APÊNDICE C), que se caracteriza em procurar saber qual o real 
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entendimento e conhecimento dos estudantes acerca de temas, como: Hidrografia, 

reservatório e CTS. 

O 2º momento ocorreu por meio de uma aula expositiva e dialogada para 

trabalhar com os conteúdos apresentados no Quadro 1. O objetivo desse momento 

foi aumentar os conhecimentos dos estudantes para que, ao longo do projeto, possam 

argumentar e opinar sobre o que foi vivenciado. O fechamento ocorreu por meio das 

dúvidas apresentadas pelos estudantes e esclarecidas pela educadora. 

No 3º momento foi realizado uma aula expositiva, apresentando slides com 

informações práticas, com áudio e vídeo relevantes sobre a Represa do Alagados, em 

Ponta Grossa. 

O 4º momento foi realizado após a apresentação e exposição dos problemas 

ambientais que fazem parte do local, da Represa do Alagados. Posteriormente, foi 

fornecida aos estudantes uma listagem-resumo (APÊNDICE E). Ao final, foram 

discutidos os impactos positivos e negativos mais significativos em torno da Represa 

do Alagados. 

No 5º momento foi realizada uma discussão de forma dialética, abordando os 

pontos positivos e negativos das observações realizadas pelos estudantes, tanto pela 

listagem-resumo, quanto pelo questionário inicial do primeiro momento da didática. 

No 6º momento os estudantes receberam textos e artigos (Quadro 4) com 

linguagem acessível e apropriada, para a leitura de maneira a contribuir com a 

construção de ideias e debates, instigando a pesquisa. 

 

Quadro 4 - Relação dos textos utilizados para estudo 

Primeiro Autor Título da Publicação 

MASSUQUETO, L. P. 
Cachoeira de Santa Bárbara no Rio São Jorge 

http://sigep.cprm.gov.br/propostas/Cachoeira_de_SantaBarbar

a_complemento.htm 

ARAÚJO, L. E. 
Bacias Hidrográficas e Impactos Ambientais 
http://revista.uepb.edu.br/index.php/qualitas/article/viewFile/39
9/366 

PROTTI, L. M. B. C. 
Educação Ambiental, uma Práxis para a Cidadania 
http://www.fumec.br/anexos/extensao/caderno_artigos2012.pd
f#page=61 

COPEL - Companhia Paranaense 
de Energia 

Usina Hidrelétrica São Jorge 
https://www.copel.com/hpcopel/root/pagcopel2.nsf/arquivos/rel
ambientalsjr/$FILE/RelAmbientalSJR.pdf 

FILHO, A. G. A. 

Hidrogramas Unitários nas Seções de Estudo dos 

Tributários do Manancial Alagados em Ponta Grossa - PR 
https://revistas2.uepg.br/index.php/ret/article/view/11425/2092
09209395 

Fonte: Autoria própria (2021). 
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No 7º momento foi feita uma pesquisa acerca de temas como: doenças 

relacionadas a recursos hídricos, assoreamentos, matas ciliares e ocupação irregular. 

Alguns estudantes de maneira assíncrona, outros de maneira síncrona no 

estabelecimento de ensino.  

No 8º e último momento os estudantes foram submetidos a responder um 

questionário final (APÊNICE G), com a finalidade de expressar suas conclusões 

pertinentes acerca da pesquisa desenvolvida, explicitando o que aprenderam. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

  

A disciplina de Geografia apresenta um grande potencial para construção de 

uma educação ambiental alicerçada e relevante. Ao trabalhar com a sala de aula 

invertida, o educador leva o estudante a refletir sobre consumismo, impactos 

ambientais provocados pela ação humana, destino de resíduos, atividades 

econômicas e seus impactos, desenvolvimento sustentável, qualidade da água, dos 

solos e do ar, de maneira que o estudante compreenda e se envolva com a causa 

ambiental, adquirindo uma postura coerente frente ao que foi desenvolvido ao longo 

do projeto.  

A Educação Ambiental deve ser vista pelos estudantes como um processo de 

permanente aprendizagem que valoriza as formas de conhecimento, habilidades e 

competências, formando cidadãos comprometidos com a melhoria do planeta. Com 

isso, à medida que o estudante adquire conhecimentos, consegue interagir melhor 

com os semelhantes e com o espaço geográfico. Os projetos, como esse, são 

alternativas para a inclusão da Educação Ambiental, possibilitando aos estudantes 

rever e pensar alternativas para os problemas e ainda soluções para ajudar a manter 

os recursos das futuras gerações.   

A falta ou a minimização da realidade ambiental local é bastante comum nas 

escolas, que acabam apresentando problemas ambientais longínquos como a 

devastação na Amazônia, poluição de rios distantes, chuva ácida na Europa, o que 

afasta os estudantes da realidade local, não compreendendo seu meio, ou os 

problemas existentes ao seu entorno. Todavia, pequenas medidas sustentáveis 

podem fazer parte do cotidiano do estudante como: a diminuição do tempo no banho, 

ou o uso de canecas no lugar de copos descartáveis, práticas de reciclagem com 

elementos PET2. Isso faz com que práticas sustentáveis se tornem parte do cotidiano.  

  A etapa inicial do projeto de intervenção pedagógica contou com um 

levantamento bibliográfico sobre a Represa do Alagados, um trabalho de campo no 

local, para investigação dos dados e informações e um inventário fotográfico. 

A Represa recebe este nome devido a sua localização no município de Ponta 

Grossa, na mesorregião Centro-oriental do Paraná (Figura 5). Região conhecida 

Campos Gerais do Paraná, onde a cidade se estabeleceu a partir da ocupação 

                                                           
2 PET é a sigla em inglês para a substância “PolyEthylene Terephthalate”, que significa "poli tereftalato 

de etila", uma resina termoplástica da família dos poliésteres. 
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durante o século XVIII, com integração econômica da área e movimento do 

Tropeirismo3. 

 

Figura 5 - Localização do município e da área urbana de Ponta Grossa no Estado do Paraná. 

 

Fonte: Divisão Municipal do Brasil (IBGE, 2017); Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. 

 

O município de Ponta Grossa foi se transformando num centro polarizador de 

população, atraindo pessoas que buscavam realizar investimentos de capital e 

propriedades, como populações sem recursos financeiros, que se deslocavam à 

procura de empregos.  

Com o passar dos anos, a cidade foi crescendo e se desenvolvendo, elevando 

interesses de diversos proprietários em converter o uso das terras, visando ao lucro. 

Assim, passa a ocorrer uma expansão rápida e contínua e o surgimento de novos 

loteamentos. O crescimento acompanhou o deslocamento rodoviário e as atividades 

de agropecuária. De acordo com Paula (1993), a partir da década de 1970, a 

conversão da terra para fins de urbanização passou a ser regulada por uma legislação 

mais rígida.  

O crescimento horizontal da cidade de Ponta Grossa, apresentou uma 

dinâmica bastante intensa, induzido pela ampliação do perímetro urbano municipal e 

                                                           
3 O Tropeirismo consistia no transporte de muares de suas áreas de criação no Rio Grande do Sul, 

para serem comercializados na feira de muares que era realizada na cidade de Sorocaba em São 
Paulo. Ao longo do caminho percorrido pelas tropas, surgiam núcleos de povoamento, especialmente 
onde eles pernoitavam ou paravam para fazer a engorda do gado. 
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concretizando a forma de implementação de loteamentos, incorporação de chácaras 

e diversos vazios urbanos. O problema central da urbanização não se resume à 

acesso de moradia, mas à infraestrutura, ao planejamento urbano (com as leis de 

zoneamento e ocupação do solo urbano), à preservação de áreas verdes, que 

influenciam nas condições de habitação das cidades. 

Conforme levantamento do IBGE (2001), os domicílios no Brasil têm 

características que fornecem condições para uma análise habitacional atual. Pode-se 

considerar, então, que o espaço urbano é campo de conflitos, sendo vários os 

interesses de proprietários urbanos, do Estado, das classes sociais. No entendimento 

de Corrêa (1995, p. 7), “a ação desses agentes sociais é complexa, derivando da 

acumulação de capital, das necessidades mutáveis de reprodução das relações de 

produção, e dos conflitos de classe que nela emergem”. 

O reservatório de Alagados é antigo (1909/1945), diante da ausência de 

legislação da época, ocorreram loteamentos e outras ocupações às margens da 

Represa, atualmente consideradas “indevidas”, algumas casas se localizam em 

pontos próximos a barragens e suas imediações. A maioria dessas construções são 

para lazer e pesca aos finais de semana (Fotografia 6), loteamentos, sede 

associações, garagens para barcos, áreas para camping.  

 

Fotografia 6 - Construções de casas para lazer e pesca ao entorno da represa. 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

O Instituto Ambiental do Paraná (IAP) autuou os responsáveis devido à 

ocupação da faixa de preservação permanente, mediante liminar da justiça, os 

invasores concluíram suas edificações. Compreende-se que o abastecimento do 

município é um fator positivo, por outro lado, esses loteamentos (à revelia da atual 
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legislação ambiental) são negativos no que diz respeito ao ponto de vista sanitário, 

com o despejo de rejeitos no reservatório. 

Devido à ocupação desordenada ocorrida às margens da Represa do 

Alagados, houve um agravamento dos problemas ambientais no entorno da represa, 

como resíduos depositados a céu aberto (Fotografia 7) e esgotos sem controles 

sanitários. Nesse sentido, Ferreira Filho, Carvalho Junior e Mota (1994) afirmam que 

outro grande problema relacionado à qualidade das águas diz respeito à poluição 

decorrente do lançamento de resíduos (lixo), fertilizantes químicos e agrotóxicos a 

esse meio.  

 

Fotografia 7 - Lixo depositado as margens da Represa do Alagados. 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

Os resíduos apresentam periculosidade, geram impactos, seja de origem 

doméstica ou industrial. Assim, argumenta Calderoni (1999), que através da 

urbanização, a ocupação dos solos, os transportes, a produção industrial, a 

agricultura, o consumo e as atividades recreativas desencadearam numerosos 

problemas ambientais.  

Com essa situação, a Associação dos Moradores adotou medidas para 

minimizar os impactos ambientais provocados, instalando placas (Fotografia 8) para 

chamar a atenção de visitantes, proprietários, turistas e pescadores para a 

importância da preservação ambiental. 
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Fotografia 8 - Placa da Associação de Moradores do Alagados. 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

Para Soares, Bernardes e Cordeiro Netto (2002), uma das dificuldades 

relacionadas à proteção do meio ambiente está nas diferentes percepções dos 

valores, culturas diversificadas, grupos socioeconômicos que desempenham 

diferentes funções nesse ambiente. A percepção ambiental precisa ser encarada pelo 

ser humano como uma questão de consciência, sendo essencial perceber o ambiente 

em que está inserido, aprendendo a cuidar e a proteger (FAGGIONATO, 2009).  

  Para Marczwski (2006), a percepção ambiental de uma comunidade configura 

uma importante ferramenta para a compreensão de comportamentos e planejamento 

de ações que promovam a sensibilização e o desenvolvimento de posturas éticas e 

responsáveis. Pensar a Educação Ambiental requer uma reflexão sobre os processos 

produtivos, mudança de hábitos de consumo, urbanização sem provocar impacto, 

fornecendo alternativas para estabelecer valores pela cooperação e transformação 

local. 

Segundo Karr (1999), os impactos provocados pelas ações antrópicas têm 

como consequências a perda da qualidade da água, dificultam a manutenção dos 

ecossistemas, além de interferir na sustentabilidade local. Alguns impactos causados 

nessa área estão relacionados principalmente com a urbanização, onde são 

encontrados acúmulo de resíduos sólidos às margens da Represa, desmatamento e 

queimadas (Fotografia 9), escassez de água, erosões nas margens dos rios e 

assoreamentos, poluição de águas superficiais, lançamentos de esgotos não tratados, 

deposição de lixos nas nascentes, exploração sem controle da água e dos solos 

próximos à Represa, mudança de temperatura, desaparecimento de espécies de 

peixes e plantas, e a retirada das matas ciliares (queimada e exploração). Muitos são 
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os danos provocados ao Meio Ambiente quando não se tem um controle de políticas 

de desenvolvimento sustentável e nem controle das Leis que fiscalizem e 

proporcionem benefícios ao meio.  

 
Fotografia 9 - Queimadas provocadas no entorno da represa do Alagados. 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

Para Vesentini (1997), existe uma parcela da população, especialmente as de 

periferias e bairros pobres, que fica sempre à margem da rede de água tratada e 

pioram o quadro de contaminação das nascentes que abastecem as cidades, devido 

à expansão das áreas construídas até as represas, com mais desmatamentos e 

poluição pelos resíduos. Como consequência, a água vai se tornando mais difícil e 

menos pura nas grandes cidades. 

Pinto (2008) afirma que, apesar de os sistemas aquáticos serem resilientes na 

sua habilidade para restabelecer alterações químicas e físicas, se essas alterações 

forem constantes, pode ocorrer a perda de elementos básicos, como a qualidade de 

água, estrutura de habitat, integridade ecológica e biológica, não conseguindo ser 

mantida por muito tempo.   

Para Vargas (1999), a interação e a unidade entre a água e os recursos 

naturais, como a vegetação e o solo, fazem parte da preservação da cobertura vegetal 

do local e são essenciais para conservação dos recursos hídricos. Afinal, além de 

desempenhar um papel fundamental no escoamento, como no deflúvio subterrâneo, 

a remoção da cobertura vegetal reduz o tempo de intervalo da chuva, eleva o nível 

dos rios, diminui e evapotranspiração e a retenção de água, além de aumentar os 

picos de cheia, podendo ainda agravar os processos erosivos, modificando o ciclo 
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hidrológico dos rios, alterando o comportamento do clima em anos e o volume de 

chuvas. 

No que diz respeito à vegetação, ela é caracterizada por campos limpos, 

estepes lenhosas e alguns capões relíctos de matas com presença de araucária. A 

extensa área da represa apresenta pontos de desmatamento (Fotografia 10) para a 

construção de novas casas ou para a utilização da área para pastos e atividades 

agrícolas.  

 
Fotografia 10 - Desmatamento ao entorno da Represa do Alagados. 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

Em alguns pontos da Represa, há presença de reflorestamentos com pinos, e 

algumas áreas reflorestadas (UEPG, 2002). Segundo Maack (1981), a região possui 

florestas secundárias, em alguns espaços dando lugar às plantações extensivas. A 

expansão do agronegócio promoveu a abertura de novas áreas destinadas ao cultivo.  

O Meio Ambiente no qual a Represa está inserida, sofre com as ações do 

intemperismo físico e químico natural, ocorrendo esparsos e descontínuos 

desbarrancamentos de lenta ação do tempo, seja pelo encontro das águas ou pela 

formação de arenitos naturalmente lixiviados. O intemperismo nesses minerais ocorre 

devido à exposição das condições físico-químicas, como temperatura, pressão e 

concentração de elementos diferentes dos presentes na formação (BROWNLOW, 

1979). Devido a essa variação, a natureza dos minerais é diferente, embora estejam 

no mesmo ambiente. 

  Segundo Allan (1995), os rios são ecossistemas que vêm sofrendo 

intervenções ambientais em suas paisagens, decorrentes de ações antrópicas, 

principalmente das atividades agropecuárias. A ocupação das bacias hidrográficas e 
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o uso de recursos hídricos modifica as características físico-químicas e ambientais 

dos corpos de água. 

Diante da demanda urbana, agrícola e industrial é possível perceber que existe 

um uso descontrolado das águas e isso tem provocado a aceleração de processos de 

degradação dos sistemas lóticos e da qualidade ambiental (CORGOSINHO et.al., 

2004). Com isso, cresce a necessidade de se avaliar e monitorar as alterações 

ambientais e seus efeitos sobre os recursos hídricos.  

Assim, o uso é caracterizado pela agricultura de médias e grandes 

propriedades, algumas são de base familiar, outras são atividades de agropecuárias 

intensivas, abrangendo grande parte do território (Fotografia 11), elevando 

gradativamente a quantidade de fertilizantes e agrotóxicos químicos no local, além 

das atividades de pecuária extensiva e leiteira, mineração, e áreas urbanizadas com 

estradas e pontes para facilitar o acesso (ROCHA; WEIRICH NETO, 2010). 

 
Fotografia 11 -Agricultura no entorno da Represa do Alagados. 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 
 

Com isso, Dias et al. (1999) afirmam que a degradação de recursos naturais 

compromete a qualidade de vida das atuais e futuras gerações, levando a sociedade 

a buscar novos modelos que harmonizem o desenvolvimento econômico com as 

políticas públicas, a sustentabilidade e a proteção ambiental. 

Silva e Lima (2013) destacam que um dos grandes problemas da preservação 

da água consumida pela população são as formas como as quais vêm sendo poluídas 

e gerenciadas. A população, principalmente do entorno da represa, precisa ser 

sensibilizada para ter consciência de valorizar e cuidar da água. Para alcançar um 

crescimento econômico e social, é necessário fazer uso racional de recursos naturais, 
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satisfazendo a sociedade com a moradia, alimentação, vestuário, sem comprometer 

o meio ambiente para a atual e as futuras gerações. 

  Após a pesquisa em campo, realizada pela educadora, iniciou-se a 

apresentação dos Momentos Pedagógicos para os estudantes envolvidos no 

desenvolvimento do Projeto:  

No 1º momento da pesquisa, os estudantes receberam um questionário para 

que pudessem registrar os conhecimentos acerca do que estava sendo trabalhado. 

Esse questionário foi enviado pelo aplicativo Google Classroom, também entregues 

impressos na instituição de ensino. A partir dos resultados, foi possível prosseguir com 

a pesquisa, traçando metodologias válidas. Após a análise criteriosa do questionário 

inicial, foram elaboradas tabelas.  

Na primeira questão: “Próximo a sua casa, possui rios? Você sabe o nome 

deles?” 64,28% estudantes disseram ser Tibagi, 53,57% dos estudantes responderam 

que existiam rios próximos a sua casa, 46,42% disseram que não existia, 21,42% 

disseram ser o Rio Verde, Pitangui e Alagados e 10,71% Rio Ronda e 3,57% dos 

estudantes não souberam responder (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Questão 1 do questionário inicial desenvolvido com os estudantes: Próximo a sua 
casa, possui rios? Você sabe o nome deles? 

Categorias Percentual de respostas % 

Possui rios próximo à residência 53,58 

Não possui rios próximo à residência 46,42 

TOTAL 100 

Disseram ser o Rio Tibagi 64,28 

Disseram ser o Rio Verde, Pitangui e 
Alagados 

21,42 

Disseram ser o Rio Ronda 10,71 

Não sabe o nome ou não soube dizer 3,57 

TOTAL 100 

Fonte: Autoria própria (2021). 

   

Na questão dois: “Por que os rios são importantes?” os 100% dos estudantes 

responderam de maneira geral da mesma forma, que são importantes para a vida, 

para a higiene, para consumo, produzir alimentos, irrigação, lazer, transporte de 

mercadorias, vegetação, saneamento básico, são importantes para os animais, e 

alguns geram energia.  
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Na questão três (Tabela 2) “Quantos rios têm sua cidade?” 35,70% 

responderam ser acima de 9 rios, 32,14% dos estudantes respondeu existir até 4 rios, 

32,14% entre 5 e 8 rios, enquanto, o estudante A 01 acrescentou a sua resposta: “Na 

cidade existem vários rios, mas somente o Tibagi é importante”.  

 

Tabela 2 - Questão 3 do questionário inicial desenvolvido com os estudantes: Quantos rios 
tem sua cidade? 

Categorias Percentual de respostas % 

Acima de 9 Rios 
Entre 1 e 4 Rios 

35,70 
32,14 

Entre 5 e 8 Rios 32,14 

TOTAL 100 

Fonte: Autoria própria (2021). 
 

  Questão quatro: “Você já visitou quais rios de sua cidade?” Nas respostas 

descritas pelos estudantes (Tabela 3), 82,14% já visitaram os rios da cidade citados 

pelos estudantes como sendo o Rio São Jorge, o Alagados, Rio Verde, Pitangui e o 

Tibagi, 10,71% não visitaram rios, só as cachoeiras, e 7,14% nunca visitaram os rios 

da cidade. 

 

Tabela 3 - Questão 4 do questionário inicial desenvolvido com os estudantes: Você já visitou 
quais rios da sua cidade? 

Categorias Percentual de respostas % 

Visitaram os rios da cidade 82,14 

Nunca visitaram os rios da cidade, apenas 
cachoeiras 

10,71 

Nunca visitaram os rios da cidade 7,14 

TOTAL 100 

Fonte: Autoria própria (2021). 
 

Questão cinco: “Em torno desse rio tem vegetação? Por quê?” 96,43% 

responderam que existe um pouco de vegetação e complementaram que é importante 

para preservar a vida dos animais, para manter o fluxo da água e auxiliar na 

conservação das algas, limpando os rios e 3,57% dos estudantes responderam não 

existir vegetação em torno desses rios (Tabela 4). 
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Tabela 4 - Questão 5 do questionário inicial desenvolvido com os estudantes: Em torno desse 
rio tem vegetação? Por quê? 

Categorias Percentual de respostas % 

Existe vegetação 96,43 

Não existe vegetação ou não sabe 3,57 

TOTAL 100 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

Questão seis: “Quais os tipos de poluição você observa próximos a esses rios? 

Quem causa essa poluição?” Enquanto 92,85% responderam que existe poluição 

nesses rios, o estudante A 02 relatou: “Não conheço os rios de Ponta Grossa, mas 

morei em outro estado e é uma tristeza a poluição encontrada dentro dos rios, dentre 

eles, vários objetos tais como máquinas de lavar, sofá, produtos tóxicos, lixo industrial, 

lixo médico hospitalar, e culpa a sociedade por ser consumista de maneira 

desenfreada.” Desses estudantes, 85,71% relataram que os lixos encontrados no 

entorno ou dentro dos rios são jogados pelos seres humanos, sendo exemplos as 

garrafas PET, tampinhas de garrafas, papel higiênico, fraldas descartáveis, latinhas 

de alumínio, litros de bebidas, sacolas. Outro estudante, A 03, disse: “A poluição dos 

rios é devida às ligações diretas e ilegais de esgoto, tanto caseiro quanto industrial, 

além dos lixos variados jogados no entorno dos rios.” O estudante A 04 afirmou: 

“Durante as épocas de mais calor, a poluição é intensificada, pelo fato de as pessoas 

visitarem mais rios, porém, sem ajudar a preservar.” E 7,14% dos estudantes 

responderam, que não sabem dizer se existe poluição (Tabela 5). 

 

Tabela 5 - Questão 6 do questionário inicial desenvolvido com os estudantes: Quais os tipos 
de poluição você observa próximo a esse rio? Quem causa essa poluição? 

Categorias Percentual de respostas % 

Sim existe poluição 92,85 

Não existe poluição ou não sabe 7,14 

TOTAL 100 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 
Questão sete: “A população que vive em torno de um rio tem consciência de 

sua importância?” (Tabela 6). 39,28% responderam que sabem da importância, 

35,71% dos estudantes responderam que a população que vive em torno desses rios 

não sabe da sua importância e 25% que a população tem consciência da importância.  
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Tabela 6 - Questão 7 do questionário inicial desenvolvido com os estudantes: A população que 
vive em torno de um rio tem consciência da sua importância? 

Categorias Percentual de respostas % 

Sabem da importância, mas poluem 39,28 

Não sabem da sua importância 35,71 

Têm consciência da importância 25 

TOTAL 100 

Fonte: Autoria própria (2021). 
 

  Questão oito: “Existe erosão no entorno dos rios da cidade e quais as 

consequências do processo erosivo para os rios?” 100% dos estudantes responderam 

que os solos sofrem o processo de erosão e as consequências para os rios são 

assoreamentos, enchentes, deslizamentos, que comprometem a biodiversidade. 

Na questão nove, foi solicitado aos estudantes: “Escreva o ciclo da água”; para 

entender qual a noção dos estudantes sobre esse tema. As respostas foram bem 

parecidas, a explicação é que a evaporação das águas dos rios, dos lagos, acumula 

na atmosfera formando nuvens que precipitam, parte dessa água infiltra, e parte nem 

chega a tocar o solo, evapora. Mencionaram que existe uma troca contínua de água 

na hidrosfera, entre a atmosfera, a água dos solos, águas superficiais, águas 

subterrâneas e das plantas. Pelo fato de as respostas serem bem parecidas, 

aparentam ser copiadas de sites ou do próprio livro didático utilizado pelos estudantes. 

Questão dez: “Por que o ciclo da água é essencial?” 89,28% dos estudantes 

disseram ser essencial para garantir a água a todos os seres vivos, 3,57% 

responderam ser importante para a variação climática, 3,57% responderam ser 

necessário para evitar as secas e 3,57% responderam ser uma maneira de renovar a 

água (Tabela 7). 

 

Tabela 7 - Questão 10 do questionário inicial desenvolvido com os estudantes: Por que o ciclo 
da água é essencial? 

Categorias Percentual de respostas % 

Essencial para garantir a água 89,28 

Essencial para variação climática 3,57 

Essencial para evitar as secas 3,57 

Renovar a água 3,57 

TOTAL 100 

Fonte: Autoria própria (2021). 
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  Questão onze: “Qual a diferença entre um rio e uma represa?” As respostas 

foram que um rio é um curso natural, que corre de uma parte mais elevada para uma 

mais baixa e deságua em outro rio, mar ou lago. E que represa é uma barreira artificial 

feita em cursos de água para retenção de grandes quantidades de água. Todos os 

100% dos estudantes responderam da mesma maneira.  

Questão de número doze (Tabela 8): “Quais os danos causados pelo 

desmatamento em área represada?” 50% dos estudantes relataram provocar 

alterações na biodiversidade, alterações no microclima, erosão no solo, diminuição no 

processo de vasão da água, 25% responderam que a retirada da vegetação faz 

aumentar os lixos nas águas dos rios, comprometendo o equilíbrio do planeta, 17,85% 

responderam que causa um desequilíbrio, enfraquecimento do solo, alagamentos, 

pântanos, morte dos animais. E 7,14% responderam que o desmatamento pode 

causar alagamentos em cidades próximas. 

 
Tabela 8 - Questão 12 do questionário inicial desenvolvido com os estudantes: Quais os danos 

causados pelo desmatamento em área represada? 

Categorias Percentual de respostas % 

Perda da biodiversidade 50 

Aumento da poluição 25 

Desequilíbrio, enfraquecimento do solo 17,85 

Alagamentos próximos a cidade 7,14 

TOTAL 100 

Fonte: Autoria própria (2021). 

  

  Questão de número treze: “A retirada da vegetação pode ser uma ameaça ao 

meio ambiente, por quê?” (Tabela 9). 75% os estudantes responderam ser uma 

ameaça que leva ao empobrecimento do solo, desprotegendo os rios, os animais, 

agravando o desequilíbrio ambiental. Dos 25% que responderam não ser uma 

ameaça, não houve uma justificativa para as respostas. 

 
Tabela 9 - Questão 13 do questionário inicial desenvolvido com os estudantes: A retirada da 

vegetação pode ser uma ameaça ao meio ambiente? Por quê? 

Categorias Percentual de respostas % 

Desequilíbrio ambiental 75 

Não consideram uma ameaça 25 

TOTAL 100 

Fonte: Autoria própria (2021).  
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Questão número quatorze: “Você conhece a Represa do Alagados em Ponta 

Grossa- PR?” (Tabela 10). 71,42% dos estudantes conhecem a Represa do Alagados 

e somente 28,57% não tiveram a oportunidade de conhecer.  

 

Tabela 10 - Questão 14 do questionário inicial desenvolvido com os estudantes: Você conhece 
a Represa do Alagados em Ponta Grossa-PR. 

Categorias Percentual de respostas % 

Sim conhecem 71,42 

Não conhecem 28,57 

TOTAL 100 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

Questão quinze (Tabela 11) sobre o questionamento: “Os rios em uma cidade 

auxiliam ou atrapalham? Por quê?” Em relação aos rios, se atrapalham ou auxiliam, 

7,14% dizem atrapalhar. O estudante A 04 disse: “Atrapalham, provocando enchentes, 

servem como depósitos de lixo e canais de esgoto”. Por sua vez, 92,85% dos 

estudantes dizem que um rio auxilia uma cidade e seu desenvolvimento. 

 

Tabela 11 - Questão 15 do questionário inicial desenvolvido com os estudantes: Os rios em 
uma cidade auxiliam ou atrapalham. Por quê? 

Categorias Percentual de respostas % 

Auxiliam 92,85 

Atrapalham 7,14 

TOTAL 100 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

  Questão dezesseis: “Escreva um ponto positivo e um ponto negativo de uma 

plantação próxima a um rio.” 71,42% dos estudantes responderam que um rio é um 

ponto positivo, pois sua água é utilizada para irrigação, utilizam para consumo, lazer 

e negativo seria a retirada da vegetação para abrir mais espaços maiores para a 

agricultura; 28,57% dos estudantes responderam ser negativo pela quantidade de 

agrotóxico que podem chegar até esses rios, sendo ponto positivo a necessidade por 

alimentos e a ligação entre o campo e a cidade através dos rios. 

  Questão dezessete: “O que acontece quando os rejeitos das casas, vão parar 

nos rios?” (Tabela 12). 82,14% dos estudantes dizem que a água ficar contaminada. 

14,28% dos estudantes dizem que os rejeitos poluem e alteram a fauna e a flora; 
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3,57% dos estudantes responderam que a barragem é importante para ser a barreira 

dessa poluição, pode haver tratamento mais tarde. 

 

Tabela 12 - Questão 17 do questionário inicial desenvolvido com os estudantes: O que 
acontece quando os rejeitos das casas, vão parar nos rios? 

Categorias Percentual de respostas % 

Contaminam 82,14 

Construir Barragens 14,28 

Poluem/Contaminam 3,57 

TOTAL 100 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

  Na questão dezoito: “O que é hidrografia?” E na questão dezenove: “O que é 

uma Bacia Hidrográfica?”, as respostas foram parecidas, todas continham referência 

à Geografia, às águas, aos rios, às geleiras, abrangendo os oceanos, os subsolos e 

aquíferos.  

  Quando se pediu para que os estudantes na questão vinte: “Escreva algumas 

palavras que envolvem hidrografia”; 96,42% dos estudantes citaram: águas, rios, 

oceanos, cachoeiras, represa, nascentes; e somente 3,57% escreveu temperatura, 

movimento e transparência (Tabela 13).  

 

Tabela 13 - Questão 20 do questionário inicial desenvolvido com os estudantes: Escreva 
algumas palavras que envolvem a hidrografia. 

Categorias Percentual de respostas % 

Águas, rios, oceanos, cachoeiras, represa, 
nascentes 

96,42 

Temperatura, movimento e transparência 3,57 

TOTAL 100 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

Sobre a questão vinte e um: “As empresas de água e energia, essenciais para 

os seres humanos, podem ser negativas quanto as questões ambientais em um rio ou 

represa?” (Tabela 14); 75% dos estudantes dizem ser negativas por alterarem o 

habitat, a biodiversidade, são poluidoras e atrapalham o curso natural do rio; 21,42% 

respondeu não ser negativa quanto às questões ambientais, pelo fato de ajudarem a 

fiscalizar e as empresas de água e energia são negativas em relação às questões 

ambientais; 3,57% disseram não saber.  
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Tabela 14 - Questão 21 do questionário inicial desenvolvido com os estudantes: As empresas 
de água e energia, essenciais para os seres humanos, podem ser negativas quanto às 

questões ambientais em um rio ou represa? 

Categorias Percentual de respostas % 

São negativas 75 

Não são negativas 21,42 

Não sabe dizer 3,57 

TOTAL 100 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

  Pergunta vinte e dois: “O que é ciência?” 100% dos estudantes responderam 

ser um sistema de adquirir conhecimentos, baseados no método científico, em 

princípios certos. 

Pergunta vinte e três: “O que é tecnologia?”. 100% responderam ser um 

conjunto de técnicas, habilidades e métodos, usados na produção de bens e serviços. 

  Questão vinte e quatro: “A ciência e a tecnologia podem influenciar a 

sociedade? De que maneira?” (Tabela 15). Nas respostas, 96,42% disseram 

influenciar pelos avanços da ciência hoje, citaram a busca por pesquisas em achar a 

cura para a COVID-19, o avanço nos meios de transporte, celulares e consideram 

essenciais para o avanço da sociedade; 3,57% disseram que não influencia, mas não 

justificaram.  

 

Tabela 15 - Questão 24 do questionário inicial desenvolvido com os estudantes:  A ciência e a 

tecnologia podem influenciar a sociedade? De que maneira? 

Categorias Percentual de respostas % 

Sim influenciam 96,42 

Não influencia 3,57 

TOTAL 100 

Fonte: Autoria própria (2021). 
 

Percebe-se, ao longo das respostas, que algumas foram realizadas com o 

auxílio da internet, devido ao afastamento dos estudantes da sala de aula presencial, 

não possibilitando um controle em relação a estas, a não ser as que são pessoais, 

mesmo sendo feita a observação pela educadora de que o questionário deveria ser 

respondido de acordo com os conhecimentos prévios adquiridos ao longo dos anos 

anteriores, isto é, sem consultas. 
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  A partir dos resultados do questionário inicial, tomou-se ciência do que seria 

necessário abordar com os estudantes e quais seriam os próximos momentos a serem 

desenvolvidos na pesquisa. Utilizando aulas síncronas pelo Google Meet (Figura 6), 

foram sanadas as dúvidas acerca do que seria trabalhado nos próximos momentos. 

 

Figura 6 - Aula pelo aplicativo Google Meet. 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

O resultado do 2º momento foi o de maior dificuldade, pelo fato de as aulas 

serem apresentadas pelo aplicativo Aula Paraná ou pela TV. A maioria dos estudantes 

do Ensino Médio da referida instituição não assistem, devido ao horário ou por motivos 

como trabalho. Sabendo disso, os estudantes foram contatados para que pudessem 

aprender em tempos e locais diferentes. Com o uso do Google Meet, a pesquisadora 

e educadora realizou a explanação e os questionamentos sobre o que havia sido 

trabalhado de conteúdo, a hidrografia local e global, os aspectos socioeconômicos da 

hidrosfera, a agenda 21, as explorações econômicas, o desmatamento e a 

sustentabilidade ambiental foram discutidos em uma aula diferenciada. No início, os 

estudantes apresentaram desinteresse e desmotivação. Apesar de todos os desafios, 

a pesquisa se intensificou em busca de alternativas que fizessem os estudantes 

participarem.  

O 3º momento deu-se por meio de uma aula expositiva síncrona, com envio 

aos estudantes do material contendo os slides pelos aplicativos Classroom e 

WhatsApp.  A exposição dos slides (Figura 7) com informações práticas e relevantes 
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sobre a Represa do Alagados preparou os estudantes para desenvolverem uma 

análise crítica, utilizando, dessa forma, um ensino característico das salas de aula 

invertidas à aula expositiva, essencialmente didática.  

 

Figura 7 - Aula Síncrona sobre a Represa do Alagados. 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

As fotografias e imagens utilizadas tornaram-se uma poderosa ferramenta de 

auxílio ao ensino. Por meio desses recursos foi possível trabalhar temas e conceitos 

importantes para a Geografia, como: paisagem, território, lugar, espaço geográfico e 

as dinâmicas envolvidas, além dos problemas evidenciados ao longo da pesquisa. 

Para Travassos (2001), é com a fotografia que se pode levar o estudante a desbravar 

o mundo além das salas de aula. 

Durante a aula, como os estudantes tinham em mãos o material disponibilizado 

em slides (Figura 8), houve discussão a partir da leitura e observação do que foi 

exposto, o mapa com a localização precisa do local a ser estudado, os impactos 

causados ao meio, a ação antrópica, o desmatamento, a poluição pelo uso de 

agrotóxicos, as queimadas, assoreamentos trouxeram surpresa aos estudantes, os 

quais não imaginavam que pequenas ações poderiam agredir tanto o meio em que 

fazem parte. Ademais, por ser parcela de uma área de proteção ambiental, deve existir 

uma maior fiscalização, tanto por parte dos órgãos públicos, como privados, além da 

própria sociedade ser mais ativa nas ações relacionadas ao meio ambiente. 
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Figura 8 - Aula pelo aplicativo com alguns estudantes. 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

A partir das informações trabalhadas nas aulas anteriores, os estudantes 

desejaram explanar mais sobre os conteúdos relacionados, sobre os impactos que 

provocam a escassez da água e porque esses impactos não são controlados, os 

estudantes fizeram comparações com rios próximos às suas residências, rios em 

outras cidades que conhecem, e relataram ter observado os mesmos impactos, alguns 

até mais acentuados do que os observados na Represa do Alagados.  

Durante a apresentação, além das imagens com os impactos apresentados por 

meio de fotos registradas pela educadora, foi retomado com o material trabalhado nas 

Aulas Paraná da TV e com o aplicativo. Para finalizar a apresentação, a música 

“Depende de nós”, de Ivan Lins e Vitor Mar, deixou uma reflexão. 

A partir dos argumentos dos estudantes, das conclusões sobre as imagens 

mostradas a eles, das explanações sobre os temas, no 4º momento a educadora 

preparou uma listagem-resumo com os principais impactos positivos e negativos 

sobre a Represa do Alagados para que fossem analisados e discutidos pelos 

estudantes. A entrega ocorreu de maneira a contemplar todos os estudantes 

(APÊNDICE D). 

A discussão de forma dialética síncrona ocorreu no 5º momento. Houve uma 

maior participação dos estudantes, abordando os pontos positivos e negativos das 

observações realizadas e a análise da listagem-resumo perante o que foi 

apresentado, tanto em exposição, quanto ao questionário inicial enviado pelos 

estudantes realizado no primeiro momento da didática. Destaque-se que os 

estudantes justificaram como interessante a forma pela qual estava sendo 
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apresentada a proposta e isso fez com que a pesquisa fosse melhor induzida, mais 

participativa e mais produtiva. O relato dos estudantes de maneira geral foi de 

surpresa frente ao que acontece de impacto no meio, sem o mínimo de preservação 

ou preocupação. 

Houve a necessidade, nesse 6º momento, de um cunho bibliográfico no 

encaminhamento da pesquisa. Para isso, foram escolhidos alguns textos e artigos 

científicos de linguagem fácil que contribuíram com a aprendizagem e entendimento 

pelos estudantes em relação a um estudo aprofundado do local, para só assim falar 

sobre os reais impactos que ocorrem. De maneira geral, acredita-se que todos fizeram 

a leitura do material que foi postado como atividade assíncrona na plataforma do 

Google Classroom.  

No 7º momento, com a liberação da escola, alguns estudantes fizeram a 

pesquisa na instituição de ensino (Fotografia 12) com o auxílio da educadora. Cada 

estudante recebeu um tema para pesquisar e interagir ao mesmo tempo durante a 

aula. Os que estavam em casa de maneira síncrona (Meet) e os que estavam 

presencialmente na instituição. 

 

Fotografia 12 - Aula presencial com alguns estudantes. 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 
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Esse material auxiliou os estudantes acerca do entendimento sobre Represa 

do Alagados e sobre impactos ambientais que acontecem em reservatórios de água. 

Nesse sentido, Pontuschka, Paganelli e Cacete, (2007, p. 95-96) afirmam que, se:  

 

Considerarmos a docência como atividade intelectual e prática, revela-se 
necessário ao professor ter cada vez maior intimidade com o processo 
investigativo, uma vez que os conteúdos, com os quais ele trabalha, são 
construções teóricas fundamentadas na pesquisa científica (...). 

 

Como finalização das etapas, no 8º momento, foi elaborado um questionário 

para que pudessem ser concluídas as ideias dos estudantes sobre o que foi 

apresentado anteriormente e para ser uma das formas de avaliação do ensino-

aprendizagem desses estudantes, de maneira assíncrona postado na plataforma 

(Google Classroom). 

Na primeira questão, perguntou-se aos estudantes: “Quais foram as mudanças 

mais significativas que ocorreram nesse espaço da Represa do Alagados, ao longo 

da pesquisa?” 71,42% dos estudantes afirmaram ser a grande quantidade de lixo, 

14,28% disseram ser o fluxo de pessoas intenso no local, devido ao calor da estação; 

7,14% responderam ser a retirada da vegetação, sem fiscalização e períodos intensos 

de estiagem; 3,57% disseram ser mais construções de residências próximas ao local 

de mata ciliar; e, finalmente, 3,57% disseram que as mudanças continuaram 

ocorrendo ao longo da pesquisa realizada, de forma a intensificar os impactos 

ambientais sem que nenhuma das pessoas que frequentam o local se preocupasse 

com a biodiversidade ou com a água. (Tabela 16). 

 

Tabela 16 - Questão 1 do questionário final desenvolvido com os estudantes: Quais foram as 

mudanças mais significativas que ocorreram nesse espaço da Represa do Alagados, ao longo 
da pesquisa? 

Categorias Percentual de respostas % 

Quantidade de lixo 71,42 

Fluxo de pessoas 14,28 

Retirada da vegetação 7,14 

Construções 3,57 

Preocupação com o local 3,57 

TOTAL 100 

Fonte: Autoria própria (2021). 
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Na questão de número dois: “Quais foram os agentes transformadores desse 

espaço?”, 100% dos estudantes responderam ser os seres humanos os principais 

transformadores desse espaço, por meio de suas ações descontroladas ao meio, 

agindo de maneira negativa, agredindo, explorando.  

Questão número três: “As mudanças ocorridas foram de cunho positivo?” 100% 

dos estudantes responderam que não, as mudanças que ocorreram continuaram 

prejudicando o meio ambiente e a biodiversidade local. Os lixos e as devastações em 

torno da represa continuaram, a população que vive nas proximidades continuou sem 

infraestrutura de redes de água e esgotos tratados, muitos visitantes continuaram a 

explorar através da pesca, entre outros.  

Número quatro: “Você sentiu alguma dificuldade na aprendizagem? Acha 

necessária a saída de campo para o local apresentado?” (Tabela 17). 35,71% dos 

estudantes disseram que a dificuldade é só em relação ao formato da aula pela TV 

Paraná, mas que as aulas pelo Meet ajudaram a esclarecer as dúvidas e aprender 

sobre o conteúdo. Esses mesmos 35,71% dos estudantes disseram que seria 

realmente importante uma saída de campo para o local, para que pudessem vivenciar 

a experiência; 28,57% disseram que foram muito interessantes as aulas nesse 

formato e querem em breve fazer uma saída de campo para o local.  

 

Tabela 17 - Questão 4 do questionário final desenvolvido com os estudantes:  Você sentiu 

alguma dificuldade na aprendizagem? Acha necessária a saída de campo para o local 
apresentado? 

Categorias Percentual de respostas % 

Sim, dificuldade no formato da aula 35,71 

Importante a saída de campo 35,71 

Gostaram do formato 28,57 

TOTAL 100 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

Questão número cinco: “Observando as imagens que a pesquisadora 

apresentou, qual o tipo de paisagem mais predomina, ou seja, ocorre em maior 

quantidade? Qual a principal finalidade?”. 100% dos estudantes responderam ser o 

lixo, a água, as pessoas pescando, as casas, a empresa de luz e energia e o 

desmatamento, exploração de recursos principalmente da água, solos e a retirada da 

vegetação.  



82 

 

Questão seis: “Quais os problemas ambientais que você observou a partir das 

imagens e vídeos que a pesquisadora apresentou?” (Tabela 18). 71,42% dos 

estudantes relataram que os problemas ambientais que mais observaram foi a 

exploração da água para produção de energia e água potável e a exploração do solo 

com plantações ao entorno da represa, agredindo o solo e contaminando as águas; 

28,57% dos estudantes falaram que os principais problemas ambientais estão 

relacionados com os moradores e os visitantes do local, os quais poluem e agridem o 

meio ambiente ao invés de preservar, jogando lixo, esgoto, plantando ou, ainda, 

utilizando a água para lazer, entre outros.  

 

Tabela 18 - Questão 6 do questionário final desenvolvido com os estudantes: Quais os 

problemas ambientais que você observou a partir das imagens e vídeos que a educadora 
apresentou? 

Categorias Percentual de respostas % 

Exploração da água 71,42 

Moradores e visitantes 28,57 

TOTAL 100 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

Questão sete: “Quem são os principais responsáveis pelos danos ambientais 

provocados ao meio ambiente apresentados pela pesquisadora durante a exposição 

da aula?” 100% dos estudantes responderam ser os seres humanos os responsáveis, 

os quais exploram para suprirem as necessidades nesse universo capitalista, 

desconsiderando a sustentabilidade.  

Questão número oito: “Os impactos ambientais e socioambientais provocados 

a um rio podem comprometer as futuras gerações?” (Tabela 19). 71,42% dos 

estudantes responderam que a poluição dessas águas compromete as futuras 

gerações, a água é uma riqueza, deve ser preservada e cuidada para as futuras 

gerações; 28,57% dizem que a água poluída não vai se regenerar e ficará poluída 

para as futuras gerações, comprometendo a saúde e a vida da população. Isso só 

será alterado quando existir um cuidado com a água, suas nascentes e uma boa verba 

para despoluição. 
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Tabela 19 - Questão 8 do questionário final desenvolvido com os estudantes:  Os impactos 
ambientais e socioambientais provocados a um rio podem comprometer as futuras gerações? 

Categorias Percentual de respostas % 

Sim/poluição das águas 71,42 

Sim/ saúde 28,57 

TOTAL 100 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

Questão nove: “É importante preservar a área verde da Represa do 

Alagados?”. Os estudantes responderam que sim, 100% disseram que a vegetação 

protege as nascentes, auxilia no ciclo a água, ajuda a manter a temperatura, serve de 

refúgio para os animais e ainda traz benefícios para a sociedade, para a 

biodiversidade.  

Questão dez: “A Represa do Alagados abastece parte do município de Ponta 

Grossa, em água e energia, sabendo da nossa responsabilidade, o que podemos 

fazer para conservar esse bem tão precioso?” 100% dos estudantes responderam que 

a população precisa ter consciência de que a água pode acabar um dia e que todos 

precisam tomar medidas para minimizar os impactos.  

Questão onze: “Os assuntos que a maioria dos governantes querem ignorar 

são o Meio Ambiente e a biodiversidade, pois de um lado temos o crescimento 

econômico e do outro, atrelado, temos o consumismo e aprendemos que se não 

pensarmos em políticas de desenvolvimento sustentável, o nosso planeta não irá 

resistir a tantos impactos. Em relação ao que foi trabalhado, escreva algumas medidas 

tomadas para minimizar esse impacto.” (Tabela 20) 35,71% dos estudantes 

responderam que precisa ser feita uma sensibilização com os moradores; 35,71% dos 

estudantes acham necessário que sejam fechadas todas as entradas que dão acesso 

à Represa, para que seja controlado o uso das águas e as casas que lá existem 

podem apresentar medidas significativas de sustentabilidade para que permaneçam 

com suas residências; 14,28% consideram necessário fazer um documento que torne 

obrigatória a preservação do local, para que possam usufruir sem agredir o Meio 

Ambiente. Nessa resposta, o estudante A1 disse: As medidas que já existem não são 

suficientes para reduzir ou acabar com o impacto, acho que seja necessário leis mais 

enérgicas e acredito que impedindo a entrada de pessoas no local, com policiais 

tomando o local e a desapropriação das residências, só assim o impacto será 

reduzido. O estudante A2 disse: Precisam ser tomadas medidas que agridam menos 
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o Meio Ambiente, como colocar lixeiras grandes no local com responsáveis pela coleta 

dos lixos das casas, fazer sistema de esgotos e as plantações devem não conter 

agrotóxicos. Por fim, 7,14% dos estudantes acreditam que o governo deve retirar as 

casas e o Iate Clube que existem no local e proibir a entrada das pessoas até a 

natureza se recompor.  

 

Tabela 20 - Questão 11 do questionário final desenvolvido com os estudantes:  Os assuntos 
que a maioria dos governantes querem ignorar são o Meio Ambiente e a biodiversidade, pois 

de um lado temos o crescimento econômico e do outro atrelado temos o consumismo... 

Categorias Percentual de respostas % 

Sensibilização com moradores 35,71 

Fechar as entradas de acesso 35,71 

Documentação obrigatória 14,28 

Ações do governo 7,14 

TOTAL 100 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

Questão doze: “Na sua opinião, é mais adequado despoluir um rio ou fazer um 

planejamento adequado para que não sofra com a poluição?”. Todos os estudantes 

responderam que despoluir um rio é uma tecnologia interessante, mas muito cara 

ainda, a melhor maneira seria adotar medidas que façam com que os impactos sejam 

diminuídos, para que o próprio ambiente possa se recompor, mesmo podendo levar 

alguns anos.  

Questão treze: “Os seres humanos têm dado destino correto aos lixos 

(resíduos) que produzem? Esse descarte pode trazer quais consequências?” (Tabela 

21). Dos estudantes, 53,57% responderam que os seres humanos têm oportunidades 

de reciclar, mas não fazem por não serem acostumados ou por preguiça; 35,71% 

falaram que o descarte correto só pode trazer benefícios à população que vive no 

local, com a redução dos impactos, haverá geração de benefícios; 10,71% dos 

estudantes responderam que todos devem fazer reciclagem para reduzir a quantidade 

de lixos no meio ambiente. 
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Tabela 21 - Questão 13 do questionário final desenvolvido com os estudantes: Os seres 
humanos têm dado destino correto aos lixos (resíduos) que produzem? 

Categorias Percentual de respostas % 

Não são acostumados 53,57 

Sim e trazem benefícios 35,71 

Sim devem fazer 10,71 

TOTAL 100 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

Questão quatorze: “As matas ciliares são como cílios protegendo nossos olhos. 

Quais os benefícios que as matas ciliares podem trazer para os cursos d` água?” 

(Tabela 22). Dos estudantes, 71,42% responderam que a cobertura serve para 

garantir a proteção, contra o assoreamento, principalmente. E que, além da proteção 

física para as margens dos rios, a mata ciliar recicla elementos em condições de solos 

encharcados, promove a interação entre os ecossistemas terrestres e aquáticos e 

desempenha papel de corredor genético para a biodiversidade, o que promove um 

fluxo de espécies dentro e entre os diferentes biomas brasileiros. 17,85% dos 

estudantes disseram que ela ajuda a combater a escassez de água, auxilia no 

escoamento da água da chuva, protege as nascentes, os córregos, os rios e os riachos 

e 10,71% disseram que são vários benefícios, principalmente para a água, mas não 

citaram quais são os benefícios.  

 
Tabela 22 - Questão 14 do questionário final desenvolvido com os estudantes:  As matas 

ciliares são como nossos cílios protegendo nossos olhos. Quais os benefícios que as matas 
ciliares podem trazer para os cursos d’água? 

Categorias Percentual de respostas % 

Garantir proteção 71,42 

Combate a falta de água 17,85 

Vários benefícios 10,71 

TOTAL 100 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

Questão quinze: “Para obtermos um crescimento econômico e social, como 

podemos fazer uso racional da Represa do Alagados?” (Tabela 23). 71,42% dos 

estudantes disseram que se deve utilizar a água sem desperdícios, incentivando o 

uso de forma consciente, só assim a população vai pensar e agir visando ao 

crescimento econômico, respeitando a capacidade dos recursos disponíveis; 17,85% 
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disseram que as entradas devem ser controladas e para chegar até a Represa precisa 

ser cobrada uma taxa para manutenção do local. 7,14% responderam que o espaço 

da Represa deve ser fechado pela prefeitura e esta deve oferecer cursos de 

capacitação que sensibilizem as pessoas sobre a importância de preservar a Represa, 

suas águas e o solo. 3,57% estudante A3 respondeu: Devem ser aplicadas multas 

aos moradores no entorno da represa e para os visitantes. 

 
Tabela 23 - Questão 15 do questionário final desenvolvido com os estudantes: Para obtermos 

um crescimento econômico e social, como podemos fazer uso racional da Represa do 
Alagados? 

Categorias Percentual de respostas % 

Incentivando a utilização consciente 71,42 

Controlando as entradas na represa 17,85 

Fechando o espaço para revitalização 7,14 

Aplicação de Multas 3,57 

TOTAL 100 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

Questão dezesseis: “Como a natureza tem se apresentado frente a forma como 

o homem vem tratando o Meio Ambiente?” (Tabela 24). Dos estudantes, 46,42% 

responderam que a natureza irá mostrar aos seres humanos a importância que tem 

através das águas, reduzindo sua quantidade, aumento da temperatura, elementos 

químicos na água para tornar mais potável, mutação de espécies, entre outros. 

36,71% responderam que o Meio Ambiente está respondendo às agressões sofridas 

com períodos intensos de seca ou períodos com enchentes, provocando grandes 

problemas à população que vive no entorno da Represa; 17,85% responderam que 

os maus provocados à Represa serão sentidos pelas próximas gerações, ocorrerão 

vários problemas, inclusive de abastecimentos.  

 
Tabela 24 - Questão 16 do questionário final desenvolvido com os estudantes:  Como a 

natureza tem se apresentado frente a forma como o homem vem tratando o meio ambiente? 

Categorias Percentual de respostas % 

Redução da água 46,42 

Períodos de seca 36,71 

Problemas gerais 17,85 

TOTAL 100 

Fonte: Autoria própria (2021). 
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Questão dezessete: “Compete somente ao poder público fiscalizar as Leis? 

Como os cidadãos devem agir?” Todos os estudantes responderam que é dever do 

povo fiscalizar as leis e seu cumprimento, de forma a garantir a preservação do Meio 

Ambiente, exigir que sejam aplicadas multas, sejam realizadas apreensões, embargos 

nas obras e interdições que impeçam mais danos ambientais, além de punir os 

agressores para que não cometam mais ações.  

Questão dezoito: “Como podemos ’ter’ um mundo melhor? Qual seria seu papel 

diante disso?” (Tabela 25). 42,85% dos estudantes responderam que precisam ser 

pensadas ações que melhorem o espaço atingido. Ademais, algumas dessas ações 

podem ajudar o meio ambiente e as pessoas que, vendo essas ações, podem mudar 

a ideia sobre poluir e não preservar, elas podem plantar árvores, distribuir lixeiras no 

local para reciclagem, também podem ocorrer palestras com os moradores, proibindo 

carros no local, incentivando-se o uso de bicicletas, entre outros. 28,57% 

responderam que devem ser criadas ações que reúnam a população local e que essa 

apresente medidas que minimizem os impactos cometidos ao Meio. 17,85% dos 

estudantes responderam que as universidades devem cuidar do local e tentar, através 

de projetos, diminuir os impactos provocados ao Meio Ambiente. 7,14% dos 

estudantes responderam que se deve fazer leis e campanhas para controlar a 

população e evitar a degradação. E 3,57% responderam que se deve corrigir os danos 

já existentes e minimizar ações que agridam o Meio Ambiente.  

 

Tabela 25 - Questão 18 do questionário final desenvolvido com os estudantes:  Como 
podemos “ter” um mundo melhor? Qual seria o seu papel diante disso? 

Categorias Percentual de respostas % 

Ações melhores 42,85 

Medidas que minimizem os impactos 28,57 

Projetos diferenciados 17,85 

Leis / Campanhas 7,14 

Corrigir os danos existentes 3,57 

TOTAL 100 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

Questão dezenove: “Qual será o futuro da humanidade se continuarmos 

tratando nosso planeta de forma exploratória?”. Todos os estudantes falaram que os 

recursos são finitos, a água potável não será para sempre e o futuro será incerto, com 
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possíveis guerras por alimentos e água, escassez de produtos ao longo do tempo, 

biodiversidade e clima alterados, entre outros. 

Questão número vinte: “Você concorda que é necessária uma saída de campo 

para que consigam apreender o conteúdo proposto?” (Tabela 26). 71,42% dos 

estudantes responderam que, se as aulas fossem presenciais e que se pudessem 

ocorrer saídas de campo, a aprendizagem referente aos conteúdos seria diferente, 

mais fácil e até com uma maior participação por parte destes. 14,28% responderam 

que a saída de campo iria valorizar mais a aprendizagem e 14,28% responderam ter 

gostado do projeto, e do quanto foi diferente aprender desta maneira, sem poder estar 

no local em alguns momentos, só imaginando uma possível saída de campo assim 

que as aulas retornem ao presencial. 

 

Tabela 26 - Questão 20 do questionário final desenvolvido com os estudantes:  Você concorda 
que é necessária uma saída de campo para que consigam aprender o conteúdo proposto? 

Categorias Percentual de respostas % 

Aulas presenciais 71,42 

Sim, saídas de campo 14,28 

Sim, quando tudo retornar 14,28 

TOTAL 100 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

Foi necessário passar por um período de adaptação, realizando práticas 

pedagógicas diferenciadas como uma medida paliativa, ainda desse faz necessário 

tempo até ajustes à realidade que configura a educação. Para Kenski (2015), o ser 

humano transforma o mundo, busca conforto, cria produtos e tecnologias e essas 

transformações do mundo também modificam o ser humano e alteram suas relações. 

 

4.1 Produto educacional 

 

De acordo com a metodologia, o desenvolvimento da pesquisa resultou em um 

material valioso, o E-book vem ao encontro para auxiliar professores em metodologias 

ativas diferenciadas em suas aulas.  

O material contém reflexões realizadas sobre os impactos socioambientais na 

Represa do Alagados em Ponta Grossa- PR, na perspectiva do ensino de Geografia 

com a utilização de uma metodologia de sala de aula invertida, voltada à educação 
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ambiental, através de uma sequência didática, composta por oito momentos, que 

foram desenvolvidos com os 28 estudantes do 1º ano do Ensino Médio, partindo de 

uma pesquisa qualitativa de natureza exploratória.  

O E-book (Figura 9) está disponível na plataforma do Repositório Institucional 

da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (RIUT).  

 

Figura 9 - Capa do Produto Educacional. 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa permitiu sensibilizar os estudantes acerca dos impactos 

socioambientais na Represa do Alagados, por meio de uma metodologia ativa de sala 

de aula invertida, como uma proposta para o ensino de Geografia, com saída de 

campo invertida, questionários, levantamentos de dados, pesquisas e leituras. A 

metodologia utilizada é uma realidade no que se refere a um ensino autônomo, 

personalizado, significativo e permitiu identificar as concepções dos estudantes bem 

como as relações com as questões sociais da ciência e da tecnologia.  

A Geografia promove mudanças nas formas de compreensão dos fenômenos 

da realidade, estabelecendo relações entre as metodologias e a ampliação de 

correntes e de campos de estudos. A pesquisa suscitou reflexões de que o ensino de 

Geografia deve trabalhar a Educação Ambiental de forma contínua, pautada na 

proposta que vise a uma sensibilização ambiental continuada, seja por meio dos 

conteúdos ministrados nas aulas ou na forma de preencher as lacunas deixadas pela 

Educação Ambiental.  

A Educação Ambiental deve romper barreiras, ultrapassar muros, quebrar 

paradigmas, promover a sensibilização à todos. Os estudantes são agentes 

disseminadores da consciência ambiental, buscando sempre mais meios de ver, agir 

e pensar o mundo. Assim, a partir de uma sustentabilidade consciente, pode-se 

propiciar à atual e às futuras gerações, condições melhores de vida.  

O questionário final proporcionou um resultado mais fidedigno à pesquisa. 

Apesar de algumas questões já se mostrarem positivas em relação à sensibilização 

do tema proposto. Acrescentou à pesquisa sobre a importância de se adotar medidas 

para minimizar os impactos no local e a relevância de, em outro momento, realizar a 

saída de campo. 

Foi possível identificar a fragilidade no âmbito das tecnologias digitais, sabendo 

que nem todas as escolas públicas possuem adequadamente recursos, mas isso não 

constituiu um obstáculo instransponível para o desenvolvimento da metodologia, pois 

todos os estudantes se identificaram com a proposta apresentada, baseados na 

atratividade e afinidades com as novas tecnologias.   

Em síntese, os resultados do desenvolvimento da pesquisa permitiram elaborar 

um produto educacional que apresenta procedimentos metodológicos baseados na 

metodologia ativa, a partir da problemática envolvendo a Represa do Alagados. 
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Com isso, a observação de que a sociedade tem agido subjugando a natureza, 

provocando consequências desastrosas ao meio, algumas vezes irreversíveis, 

prejudicando a biodiversidade, a própria existência humana, a água, o ar e o solo. Isso 

leva a humanidade a uma reflexão sobre estarem acontecendo impactos ao meio 

ambiente. Desse modo, a sensibilização por parte da educação foi iniciada, a restante 

parte da sociedade geral. 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONCORDÂNCIA DA INSTITUIÇÃO 

 

 

  



105 

 

 

 

 

Eu ___________________________________, Diretora e responsável pelo Colégio 

Estadual localizado na cidade de Ponta Grossa- PR, declaro que fui informada dos 

objetivos da pesquisa de autoria da educadora Priscila Vargenski, a qual produzirá 

materiais com olhares CTS e questões ambientais. 

A pesquisa será desenvolvida com a turma do 1º ano do Ensino Médio noturno. 

Portanto, autorizo o desenvolvimento dessa pesquisa, nessa instituição de ensino. 

Autorizo também, para fins acadêmicos, a divulgação de imagens, ou outros métodos 

e técnicas dessa instituição durante a execução do projeto. 

Declaro, por fim, que não recebi e não receberei qualquer tipo de pagamento por esta 

autorização.  

 

 

Ponta Grossa, ________ de ________________________________ 2020. 

 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura da Diretora. 
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APÊNDICE B - AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA 
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Eu _______________________________ R.G. ______________ responsável pelo 

Estudante (a) _______________________________ que frequenta o 1º ano do 

Ensino Médio de um Colégio Estadual na cidade de Ponta Grossa- PR, autorizo a 

coleta de dados por meio de questionários, entrevistas e/ou outros meios técnicos, 

bem como imagens por meio de fotografias para fins de documentação de atividades 

realizadas e vinculadas em dissertação de mestrado. 

Concordo em conceder os registros dessa pesquisa, sejam escritas, situações 

gravadas em áudio, vídeos e fotografias, que serão uma forma de comprovar 

participação do meu (minha) filho (a) nesta pesquisa. 

 

Ponta Grossa, ________ de _______________________ 2020. 

 

__________________________________________ 

Assinatura do responsável 
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO INICIAL 
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Questionário Inicial: 
 

1 Próximo à sua casa, possui rios? Você sabe o nome deles? 

2 Por que os rios são importantes? 

3 Quantos rios tem sua cidade? 

4 Você já visitou quais rios da sua cidade? 

5 Em torno desse rio tem vegetação, por quê? 

6 
Quais os tipos de poluição você observa próximo a esse rio? Quem causa 

essa poluição? 

7 
A população que vive em torno de um rio tem consciência da sua 

importância?  

8 
Existe erosão no entorno dos rios da cidade e quais as consequências do 

processo erosivo para os rios? 

9 Escreva o ciclo da água; 

10 Por que o ciclo da água é essencial? 

11 Qual a diferença entre um rio e uma represa? 

12 Quais os danos causados pelo desmatamento em área represada? 

13 
A retirada da primeira vegetação pode ser uma ameaça ao meio ambiente, 

por quê? 

14 Você conhece a Represa do Alagados em Ponta Grossa-PR? 

15 Os rios em uma cidade auxiliam ou atrapalham? Por quê? 

16 
Escreva um ponto positivo e um ponto negativo de uma plantação próxima 

ao rio. 

17 O que acontece quando os rejeitos das casas, vão parar nos rios? 

18 O que é Hidrografia? 

19 O que é uma Bacia Hidrográfica? 

20 Escreva algumas palavras que envolvem a Hidrografia. 

21 
As empresas de água e energia, essenciais para os seres humanos, podem 

ser negativas quanto às questões ambientais em um rio ou represa? 

22 O que é ciência? 

23 O que é tecnologia? 

24 A ciência e a tecnologia podem influenciar a sociedade? De que maneira? 
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APÊNDICE D - LISTAGEM RESUMO 
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Listagem Resumo dos possíveis impactos na Represa do Alagados em Ponta 

Grossa- PR 

Positivos Negativos 

● Na época de estiagem, pode- se 
utilizar a água armazenada nos 
reservatórios e, se for suficiente, poderá 
atender a um período de estiagem de 
vários meses até mesmo plurianual;  
 

● Empresas interessadas e 
geração de empregos; 
 

● Aumentos dos serviços e das 
atividades econômicas; 
 

● A captação de água para 
abastecimento do município de Ponta 
Grossa-PR; 
 

● Iniciativas de estudo das áreas 
impactadas, contribuindo para a região; 
 

● Área de preservação ambiental 
controlada; 
 

● Área de lazer com estímulo à 
preservação ambiental;   
 

● Estudos com estratégias para 
aumentar a quantidade de peixes;  
 

● Reflorestamento com espécies 
nativas; 
 

● Fiscalização por órgãos públicos 
e privados; 
 

● Incentivo de projetos ligados à 
sensibilização ambiental dos moradores 
ao entorno da Represa; 
 

● Apresentação de projetos sobre 
economia sustentável; 
 

● Controle ao acesso às áreas; 
 

● Ativação das leis que proíbem 
moradias em locais de mata ciliar; 
 

● Loteamentos no reservatório (à 
revelia da atual legislação ambiental) 
contendo despejos de dejetos no 
reservatório; 
 

● No meio físico apresentam 
ocorrência constante de esparsos e 
descontínuos desbarrancamentos de lenta 
ação do tempo, no encontro das águas nas 
margens do reservatório (marolas) cujo solo 
é constituído pela formação de arenitos 
naturalmente lixiviados.  
 

● Impactos ambientais provocados pelo 
aumento da concentração da população, 
implicando no aumento da quantidade de 
lixo, abastecimento de água, saneamento 
básico, falta de planejamento urbano e a 
infraestrutura, proteção de áreas de 
preservação permanente.  
 

● Aumento da população em 
aglomerados urbanos, aumentando também 
a demanda por matérias e energia, 
alterando as relações espaço temporais dos 
ciclos biogeoeconômicos, feitos do aumento 
de entropia. 
 

● Ausência de vegetação ripária em 
vários pontos, dando lugar às atividades de 
agricultura e pecuária; 
 

● Deslocamento involuntário da 
população rural e da população urbana pela 
formação do reservatório; 
 

● Exploração minerária (Saibreira, 
cascalheira, pedreira), muitas vezes com 
processos erosivos acentuados, resultando 
em assoreamentos no leito dos rios; 
 

● Impacto às margens da represa 
devido à construção de residências ou 
áreas de lazer e recreação; 
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APÊNDICE E - QUESTIONÁRIO FINAL 
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Questionário Final 

 

1 
Quais foram as mudanças mais significativas que ocorreram nesse 
espaço, ao longo da pesquisa? 

2 Quais foram os agentes transformadores desse espaço?  

3 As mudanças ocorridas foram de cunho positivo? 

4 
Você sentiu alguma dificuldade na aprendizagem? Acha necessária a 
saída de campo para o local apresentado? 

5 
Observando as imagens que a pesquisadora apresentou, qual o tipo de 
paisagem que mais predomina, ou seja, ocorre em maior quantidade? 
Qual a principal finalidade? 

6 
Quais os problemas ambientais que você observou a partir das imagens e 
vídeos que a pesquisadora apresentou? 

7 
Quais são os principais responsáveis pelos danos ambientais provocados 
ao meio ambiente, apresentados pela pesquisadora, durante a exposição 
da aula? 

8 
Os impactos ambientais e socioambientais provocados a um rio podem 
comprometer as futuras gerações? 

9 É importante preservar a área verde da Represa do Alagados, por quê? 

10 
A Represa do Alagados abastece parte do município de Ponta Grossa, em 
água e energia, sabendo da nossa responsabilidade, o que podemos fazer 
para conservar esse bem tão precioso? 

11 

Os dois assuntos que a maioria dos governantes querem ignorar são o 
Meio Ambiente e a biodiversidade, pois de um lado temos o crescimento 
econômico e do outro atrelado temos o consumismo e aprendemos que se 
não pensarmos em políticas de desenvolvimento sustentável, o nosso 
planeta não irá resistir a tantos impactos. Em relação ao que foi 
trabalhado, escreva algumas medidas tomadas para minimizar este 
impacto. 

12 
Na sua opinião, é mais adequado despoluir um rio ou fazer um bom 
planejamento para que ele não sofra com a poluição? 

13 
Os seres humanos têm dado destino correto aos lixos (resíduos) que 
produzem? Esse descarte pode trazer quais consequências? 

14 
As matas ciliares são como nossos cílios protegendo nossos olhos. Quais 
os benefícios que as matas ciliares podem trazer para os cursos d’água? 

15 
Para obtermos um crescimento econômico e social, como podemos fazer 
uso racional da Represa do Alagados? 

16 
Como a natureza tem se apresentado frente a forma como o homem vem 
tratando o Meio Ambiente? 

17 
Compete somente ao poder público fiscalizar as Leis? Como os cidadãos 
devem agir? 

18 
Como podemos “ter” um mundo melhor? Qual seria o seu papel diante 
disso? 

19 
Qual será o futuro da humanidade se continuarmos tratando o nosso 
planeta de forma exploratória? 

20 
Você concorda que é necessária uma saída de campo que consiga 
apreender o conteúdo proposto? 

 

 


