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QUEM SOU EU EM UMA BACIA HIDROGRÁFICA. 

LENZ, Ana Carla1;  
BENADUCE, Gilda Maria Cabral.2 

 

RESUMO 

Na educação geográfica os recursos didáticos tem a função de serem atividades complementares 
para a realização do processo ensino/aprendizagem. Para isso o educador deve estar capacitado com 
formação adequada para que possa realizar atividades que promovam a reflexão, a compreensão dos 
fenômenos trabalhados.  O presente trabalho objetivou desenvolver recurso didático sobre Bacias 
Hidrográficas, para ser trabalhada com o 6º ano/5º série do ensino fundamental na escola Dom 
Antônio Reis da cidade de Santa Maria – RS/Brasil. Esse recurso permitiu que os educandos 
assumissem um papel preponderante na bacia hidrográfica possibilitando a interação dos fenômenos 
de maneira conjunta. Cada educando pode explicar qual a importância do seu papel nesta bacia e a 
ausência dele o que poderia resultar. Esse exercício facilitou a compreensão do conjunto 
hidrográfico bem como a importância de cada um deles no controle das variáveis da bacia. Os 
resultados foram os melhores possíveis, os educandos envolveram-se na atividade. A dinâmica 
proposta surpreendeu a todos, especialmente aqueles educandos que apresentavam pouco 
envolvimento com a escola frente à situação socioeconômica dos mesmos, os quais vivem em 
situação de exclusão social e econômica, cuja precariedade dos sistemas de segurança eleva o 
quadro da desproteção e da marginalidade. A elaboração do recurso didático demanda estudo 
teórico, metodológico, mas especialmente envolvimento com a educação, no sentido de conhecer o 
espaço vivido e o espaço escolar em que os alunos estão inseridos. 

Palavras chave: Aprendizagem; Recurso didático; Ensino de Geografia, Bacia Hidrográfica.  

 

1 - INTRODUÇÃO. 

Na educação geográfica os recursos didáticos tem a função de serem atividades que auxiliam 
a aprendizagem e são instrumentos importantes para motivar e despertar o interesse do aluno no 
processo de ensino-aprendizagem. É por meio deles que o aluno poderá elaborar reflexões sobre o 
conteúdo de uma maneira lúdica. A escolha da atividade exige cuidados a cerca da faixa etária, das 
condições sociais dos educando e da estrutura escolar. Nesse sentido, tanto a formação do docente 
como a dos educandos beneficia-se quando ocorrem dinâmicas envolvendo a participação direta em 
experiências metodológicas, didáticas - pedagógicas oferecendo informações para a elaboração de 
novos métodos e técnicas dentro das condições atuais de ensino.  

Conforme indicado por Melo (1979): 

Num conceito preliminar e pragmático, a educação tem por objetivos principais: o preparo 
e adestramento da nova geração para a sobrevivência pessoal; a preservação e continuidade 

                                                           
1 Acadêmica bolsista do projeto PIBID-Geografia do Departamento de Geociências da Universidade Federal de Santa 
Maria-RS, Brasil. anacarlalenz@gmail.com. 
2 Profa orientadora do projeto PIBID-Geografia do Departamento de Geociências da Universidade Federal 
de Santa Maria-RS, Brasil. g.benaduce@gmail.com 
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de um critério de valores julgados desejáveis e convenientes na vida coletiva. Daí a 
permanente necessidade de reajuste da educação, nos seus objetivos imediatos e nos seus 
métodos e técnicas, ás condições da época. (MELO, 1979.p. 104) 

 

   De acordo com tais colocações o presente trabalho tem por objetivo desenvolver recurso 
didático sobre Bacias Hidrográficas para ser trabalhado com o 6º ano/5º série do ensino 
fundamental da escola Dom Antônio Reis, situada na cidade de Santa Maria – RS/Brasil, 
destacando conhecer o contexto socioeconômico e identificar as dificuldades de aprendizagem. Este 
resulta de uma atividade desenvolvida no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência 
(PIBID) - Geografia e destacam-se neste artigo as etapas de realização da referida atividade levando 
em consideração as dinâmicas envolvidas no processo.   

O arcabouço teórico metodológico deve-se as reflexões oriundas das teorias 
comportamentais norteando a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo, enriquecidas pela a 
aplicabilidade do recurso didático. Este estudo procurou enfatizar dinâmicas envolvendo atividades 
lúdicas para trabalhar nas aulas de Geografia no ensino fundamental. As informações apuradas 
contribuem na busca de novas metodologias para o ensino em Geografia, além de proporcionar uma 
reflexão no meio acadêmico sobre a realidade do ensino e aprendizagem da ciência Geográfica. 

 

2 - REFERENCIAL TEÓRICO. 

O Programa PIBID norteia aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para 
a educação básica. Os subprojetos, no qual a Geografia está inserida tem por finalidade a inserção 
dos estudantes no contexto das escolas públicas desde o início da sua formação acadêmica, 
buscando desenvolver atividades didático-pedagógicas sob orientação de um docente da licenciatura 
juntamente com um professor da escola, tornando–se assim um auxiliador na aprendizagem dentro 
das escolas.                             

Segundo o Ministério da Educação (MEC), um dos objetivos do programa é inserir os 
licenciados no cotidiano de escolas da rede pública de educação, oportunizando a criação e 
participação em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e 
interdisciplinar, para superar problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem. Isso 
está de acordo com o entendimento de Callai (2000), cabe a uma educação que tem como objetivo a 
autonomia do sujeito, então os alunos devem utilizar-se de instrumentos que lhes permitam pensar, 
serem criativos e terem informações não só do mundo mas também do local em que vivem.  

Com a difusão dos meios de comunicação, os eventos ocorridos no mundo auxiliam na 
condução de temas para as aulas de Geografia, assim como se destacam os estudos sobre a vida, as 
paisagens, o relevo de lugares distantes. Isso demonstra que o estudo do lugar tem sido 
negligenciado excluindo do aluno o conhecimento do seu local de moradia, do seu cotidiano, do 
espaço de vivência. 

 Nessa perspectiva, Callai (2000) acentua: 

Em Geografia uma das questões mais significativas ao tratar do que estudar diz respeito à 
escala de analise que será considerada. Ao estudar o espaço geográfico, a delimitação do 
mesmo é um passo necessário, pois que o espaço é imenso, planetário, mundial. O que 
dele/nele estudar? Para dar conta da delimitação deve-se fazer a referência à escala social 
de análise, que em seus vários níveis, encaminha a recortes que elegem determinada 
extensão territorial. (CALLAI, 2000, pg. 83)  
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Ainda Leite (1999) destaca que a escola, além das implicações que a ela são atribuídas, deve 
ser o local em que os alunos possam desenvolver diferentes concepções de mundo e de vida, de 
trabalho e de produção, de novas interpretações de realidade sem, contudo, perder aquilo que lhe é 
próprio e identificador.  

Nesse sentido, é necessário conhecer e estudar o espaço geográfico para que o aluno possa 
compreender a situação socioeconômica existente, valorizar sua história para construir no aluno o 
entendimento de que ele faz parte do todo e do mundo globalizado.  

  Conforme observado por Delors (1999) sobre a importância da educação para a sociedade, 
pois ela fornece, “de algum modo, os mapas de um mundo complexo e constantemente agitado e, ao 
mesmo tempo, a bússola que permitem navegar através dele”. Assim, a partir da inserção dos 
graduandos no contexto das escolas públicas para desenvolver atividades didático-pedagógicas 
possibilita ao educando conhecer seu espaço de vivência, por meio dos recursos didáticos. Assim, o 
educador responsável por mediar o processo de ensino/aprendizagem deve dispor de recursos 
didáticos que auxiliam na transferência de saberes e torna a comunicação com o educando possível 
e de qualidade.  

As proposições de Callai (2000) chamam a atenção para a falta de informação sobre o 
espaço cotidiano: 

 Muitas vezes sabemos coisas do mundo, admiramos paisagens maravilhosas, nos 
deslumbramos por cidades distantes, temos informações de acontecimentos exóticos ou 
interessantes de vários lugares que nos impressionam, mas não sabemos o que existe e o 
que está acontecendo no lugar em que vivemos. (CALLAI, 2000. pg. 83) 

 

Existem várias formas de estudar o local, compreender o espaço em que se vive permitindo 
ao aluno sentir-se parte do todo, além de proporcionar o entendimento do porquê de certos 
acontecimentos no seu espaço de vivência. O educador precisa desenvolver a noção de escala de 
análise do espaço, para oferecer informações que visam desenvolver a experimentação concreta, 
com ideias claras e inteligíveis, auxiliando o aluno na fixação do conteúdo no processo de ensino-
aprendizagem. 

No processo de construção do conhecimento, a ideia de que nada está pronto, acabado 
permite ao graduando elaborar junto com o educando atividades com vários materiais concretos, os 
quais ele pode manipular livremente, visualizando e concretizando os conteúdos da aprendizagem, 
tornando assim as aulas mais informais e atraentes. 

Sobre esse ponto de vista Freire (1996) acentua. “Nas condições de verdadeira 
aprendizagem, os educandos vão se transformando em reais sujeitos de construção e de 
reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador igualmente sujeito do processo.” 

 A construção do saber norteia a formação do indivíduo para a vida em sociedade, o papel da 
escola, do educador e dos graduandos bolsista do subprojeto Geografia do PIBID, que estão 
inseridos nesse contexto, com a função de identificar deficiências na educação pública e de elaborar 
métodos que tornem o ensino mais atraentes aos olhos dos alunos, é de proporcionar um ambiente 
agradável para aprendizagem e uma educação de qualidade, visando a formação de cidadãos. 
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3 – CAMINHOS TRILHADOS... 

Para Gil (2007) a pesquisa um procedimento racional e sistemático, que tem como objetivo 
proporcionar respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa é um processo constituído de 
várias fases, desde a formulação do problema até a apresentação e discussão dos resultados. 

Isto está de acordo com o que foi citado por Fonseca (2002), “methodos significa 
organização, e logos, estudo sistemático, pesquisa, investigação; ou seja, metodologia é o estudo da 
organização, dos caminhos a serem percorridos, para se realizar uma pesquisa ou um estudo, ou 
para se fazer ciência.” Etimologicamente, significa o estudo dos caminhos, dos instrumentos 
utilizados para fazer uma pesquisa científica. 

Para o presente trabalho foram selecionadas as turmas 61 e 62 do 6ºano/5ª série da escola 
Dom Antônio Reis, que somam um total de 30 alunos entre 11 e 15 anos de idade. 

Em relação aos procedimentos metodológicos, transcorreram primeiramente pela leitura do 
conteúdo “Terra: as águas e a vida” com o foco em bacias hidrográficas, de acordo o com o livro 
didático “Mundo da Geografia” de Igor Moreira, sendo o mesmo adotado pela escola. Em um 
segundo momento, foi elaborado e aplicado questionário com perguntas diretas sobre o conteúdo, 
diretamente no grupo de interesse. No decorrer dos procedimentos o questionário foi corrigido e 
feita a tabulação dos dados, transcrevendo a média de acertos de cada turma. As questões com o 
maior número de erros serviram como base para a confecção do recurso didático “Quem sou eu em 
uma bacia hidrográfica?”. A trajetória da pesquisa abrangeu a construção do referencial teórico, 
visitas técnicas na escola, aplicação do questionário e do recurso didático em 100% dos alunos dos 
6ºanos/5ª série do ensino fundamental, além da tabulação e análise dos dados coletados. 

 

 4 – DINÂMICA DA ATIVIDADE DIDÁTICO/PEDAGÓGICA.  

4.1 – O ESPAÇO GEOGRÁFICO DA ESCOLA.  

A escola Dom Antônio Reis está localizada no bairro Salgado Filho ao norte do centro do 
distrito sede do município de Santa Maria - RS/BR. Segundo o censo demográfico do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística de 2010(IBGE), o bairro possui 9.801 habitantes, sendo 5.071 
mulheres e 4.784 homens, a grande maioria encontra - se na faixa etária economicamente ativa dos 
15 aos 64 anos de idade. O espaço físico que o bairro ocupa no município é de 0,7516 Km², 
equivale a 0,62% de 1.791,64 km² área total do município.  

Segundo a direção da escola, o espaço físico dentro do bairro que a escola ocupa equivale a 
1ha, neste espaço estão construídos quatro pavimentos: dois para as salas de aulas, que somam um 
total de nove; um para as secretarias, salas dos professores, biblioteca e refeitório, e por fim um é 
destinado a pratica de esportes. As aulas são ministradas nos três turnos: manhã, tarde e noite, de 
acordo com a direção da escola, o corpo docente tem um quadro de cinquenta professores para um 
total de quinhentos alunos nos três turnos.  

 

4.2 – CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICA.  

Quanto a situação socioeconômica do bairro, em que a escola está situada pode-se 
transcrever o abandono das áreas de lazer como: a praça Estado de Israel; o Centro Poliesportivo 
Guarany Atlântico, assim como a escola Dom Antônio Reis. A situação da mobilidade urbana não é 
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diferente, item essencial para a infraestrutura local, apresenta ruas esburacadas sem sinalização e 
trechos perigosos tanto para motoristas como para os pedestres.  

Os moradores do bairro, em sua grande maioria, vivem na exclusão das estruturas sociais e 
econômicas, sobrevivem com os programas de assistência do governo federal. E encontram-se em 
situações de desproteção e insegurança, o que põem em evidencia os problemas da marginalidade e 
criminalidade. Outro fator em relevo é a situação socioambiental principalmente as margem da sub 
-bacia hidrográfica do arroio Cadena (sendo está a que corta a cidade), onde a população 
estabeleceu moradia sem planejar, transformando a paisagem natural em uma pequena favela, o que 
contribuiu para a agressão ao meio ambiente.  

As preposições de Rocha (2005) acentuam:  

A ecologia profunda reconhece a importância de todos os seres vivos e concebe aos seres 
humanos apenas como um fio particular da teia da vida [...]. Assim, quando a humanidade 
sofrer uma mudança radical nos seus valores, nas suas percepções e no seu pensamento 
poderá encontrar soluções para os principais problemas do nosso tempo. (ROCHA, 
2005.pg.14) 

 

O 6º ano/5ª série da escola Dom Antônio Reis é dividido em duas turmas nomeadas 61 e 62, 
as aulas são ministradas pelo turno da manhã para ambas.  Entorno de vinte alunos frequentam as 
aulas na turma 61, com faixa etária de 11 a 12 anos, são alunos que vivem em famílias numerosas, e 
grande maioria não convive com o pai ou com mãe, nem tão pouco com os dois juntos. Dez alunos 
que frequentam as aulas na turma 62, estão na faixa etária entre 12 e 15 anos e a grande maioria é 
repetente, esses alunos vivem em famílias tradicionais, ou seja, pai, mãe, irmãos sem agregados.  

Para elaborar a atividade buscou-se identificar as dificuldades que os alunos apresentavam 
sobre o conteúdo em questão, então, foi aplicado questionário com quinze perguntas diretas sobre o 
assunto “Bacias Hidrográficas”. 

Ao transcrever a média de acertos observa-se disparidade entre as turmas conforme mostra a 
figura 1.  

 

 
                                              Figura 1: Media de acerto por turma. 
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 Essa disparidade pode ser explicada por meio do comportamento dos alunos dentro da sala 
de aula. Na sala de aula da turma 62 presencia-se uma inquietude dos alunos e certa vergonha pela 
repetência e pela faixa etária desproporcional ao 6ºano/5ªsérie. O comportamento da turma 61 em 
sala de aula, é de motivação e entusiasmo com o novo, de agitação e questionamento frente a novas 
experiências, apresentam uma ânsia pelo saber e entender.  Outro fator que justifica a diferença de 
acertos é a postura dos alunos fora do ambiente escolar, essa postura é percebida nas respostas 
dadas pelos educandos a um questionário elaborado e aplicado pela orientadora pedagógica no 
início do ano letivo de 2014, neste questionário foi perguntado se os alunos estudam fora do horário 
escolar e o que fazem nas horas de lazer. Os alunos da turma 62, de modo geral, responderão que 
não estudam fora do ambiente escolar e o seu lazer preferido é olhar televisão e jogar videogame, já 
a 61 em sua grande maioria costuma estudar em casa, e no seu momento de lazer eles tem por 
habito: jogar futebol, andar de bicicleta ou ajudar os seus familiares nos afazeres domésticos. 

 

4.3 APLICABILIDADE DO RECURSO.  

Para criar o recurso didático foi levado em consideração: a média de acerto do questionário 
aplicado pela bolsista, pois, entende-se que o baixo desempenho se dá pela rotina; a questão 
socioeconômica em que os alunos vivem, buscou-se não fugir dos padrões sociais que estão 
acostumados; e o comportamento deles dentro e fora da escola, tentou-se motivar e despertar o 
interesse dos participantes pelo contudo, trabalhar a ansiedade e oferecer informações e dados que  
permitam a fixação da aprendizagem.    Outro fator levado em consideração para a confecção foi 
o 3custo, a praticidade e a mobilidade, é um recurso leve, pequeno e de fácil transporte, além de ser 
reutilizável, pois, quando o assunto não for mais pertinente pode ser substituído (figura 2). 

 
                             Figura 2: Recuso didático, “Quem sou eu em uma bacia hidrográfica?” 

                                                           
3 Na confecção foi utilizado apenas três tipos de materiais, elástico de costura, EVA e cola silicone, todos fáceis de 
encontrar no comercio local, e de custo baixo (figura 3).  
 

Material Quantidade utilizada Valor 
Elástico Uma unidade R$ 2,00 
Pistola de cola 
quente Uma unidade R$ 17,00 
Bastões de silicone Três unidade R$ 1,50 
Folha de EVA Uma unidade R$ 3,00 
   
Custo final 

 
R$ 24,00 

                                                       Figura 3: Valores gastos para confeccionar o recurso. 
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A aplicabilidade do recurso didático “Quem sou eu em uma bacia hidrográfica?” consistiu 
em formar um círculo, para que todos os participantes tivessem contato visual, distribuíram-se os 
elásticos de maneira que os participantes não saibam o que está escrito no elástico destinado a cada 
um. Elaboraram-se dicas para responder a seguinte pergunta “Quem sou eu?”, ou seja, um dos 
participantes pergunta para o grupo, “Quem sou eu?” e, os demais elaboram dicas para que ele 
descubra o que ele representa dentro do contexto da bacia hidrográfica. 

O salão de jogos da escola foi o local onde foi desenvolvida a atividade com a turma 62, o 
que motivou os educandos. A atividade foi realizada em círculo para que todos tivessem contato 
visual de 180° com todos os participantes, alguns alunos ajudaram a distribuir os elásticos, mas, 
quando começou a atividade e descobriram que teriam que pensar, raciocinar, buscar o 
conhecimento já adquirido para elaborar as dicas, houve desistência de 40% da turma (figura 4). Na 
turma 61, houve motivação do início ao fim da atividade, a qual foi realizada no pátio da escola em 
círculo, os alunos ajudaram na organização das cadeiras e na distribuição dos elásticos.  

Quando começaram a elaborar as dicas para os seus colegas foi um momento de grande 
excitação, todos participaram entusiasmados, dedicados e comprometidos com a atividade, e com os 
seus colegas, o resultado foi satisfatório, pois a turma, de modo geral, gostou da atividade (figura 
5).   

 

                                         
                            Figura 4: Turma 62.                                                                Figura 5: Turma 61.         

A atividade elaborada e aplicada, proporcionou experiência única, por meio dela, pode-se 
distinguir as diferenças existentes entre as turmas, e como o entendimento das disparidades 
existentes. Conceitos foram estudados e revistos para aperfeiçoar os métodos e técnicas utilizados 
na elaboração dos recursos didáticos, visando o crescimento intelectual e social dos sujeitos. 
Portanto, cabe manter-se em constante aperfeiçoamento, buscando métodos diferenciados e técnicas 
de integração com o intuito de transmitir o novo saber aos educandos, respeitando sempre os limites 
de cada um e aceitação da atividade proposta.  

Levando em conta o que foi observado sobre as dificuldades de aprendizagem dentro da 
disciplina, acredita-se que a postura de desinteresse, tanto dentro do ambiente escolar como fora, 
por parte de alguns educandos exerce influencia no processo de ensino/ aprendizagem, prejudicando 
o desempenho escolar.  
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS.  

Desenvolver e aplicar recurso didático representou em dinâmicas para auxiliar a fixação e 
aprendizagem do conteúdo, dentro da temática trabalhada sobre “Terra: as águas e a vida”, com 
foco em “Bacias Hidrográfica”, desenvolvendo o recurso didático cujo tema centrou-se em “Quem 
sou eu em uma bacia hidrografia?”, o qual proporcionou reflexões que apontam para objetivos 
alcançados.  Assim a atividade apresentou resultado satisfatório, pois, trabalhou-se com os mapas 
mentais construídos durante as aulas teóricas e com o cotidiano do aluno, contextualizou o cenário 
socioeconômico dos mesmos, foram identificadas as principais dificuldades de aprendizagem, além 
de estabelecer atividades lúdicas no aprendizado escolar.  

Este trabalho mostrou a importância em desenvolver atividades que reforcem a compreensão 
do cotidiano das escolas da rede pública de educação, e proporcionando uma interação do 
acadêmico com as práticas do docente, uma vez que o subprojeto PIBID oportuniza a criação e 
participação em técnicas que auxiliam na transferência de experiências entre universidade e o 
mercado de trabalho. Manter-se em constante aperfeiçoamento e buscar métodos diferenciados e 
técnicas de integração com o intuito de transmitir o novo saber aos educandos devem estar na pauta 
dos professores que desejam uma sociedade mais igualitária e sabedora das suas responsabilidades. 
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