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1) INTRODUÇÃO: 

 

 O Rio São Francisco é conhecido entre vários contrastes naturais, de 

muitas belezas e problemas, de riquezas e pobrezas, de histórias e lendas. 

Poucos conhecem o São Francisco e a luta daqueles que dele buscam seu 

próprio sustento e de sua família. A vida do rio e seus afluentes sofre a 

crescente degradação ambiental provocada pela ação antropogênica e pelos 

agentes ambientais, tendo um aumento exacerbado na sua degradação e 

assoreamento. Diante deste contexto notou-se a importância de observar como 

esta temática vem sendo trabalhada no Colégio Estadual Reinaldo Teixeira 

Braga, na cidade de Xique-Xique, Bahia, (figura 1), pelo professor e a sua 

inserção no Projeto Político Pedagógico junto à disciplina de geografia e a 

abordagem do tema no livro didático, pois a educação é um importante 

instrumento para a formação de pessoas capazes de assumirem o papel de ser 

social e histórico, transformador e criador, onde são exigidos docentes 

mediadores e orientadores que encantem e se deixem ser encantados, 

redirecionando a sua prática levando em consideração a diversidade e os 

conhecimentos prévios dos discentes. 

 

 Diante disto, tornou-se necessária a realização de uma pesquisa de 

campo, delimitada a partir do trecho urbano do rio e seu entorno, visando 

detectar e mapear alguns pontos de assoreamento e as suas possíveis causas, 

bem como, demais impactos ambientas perceptíveis na área de estudo.  
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FIGURA 1. 

 

2) METODOLOGIA: 

 

 A metodologia deste trabalho propõe fomentar o debate embasado nos 

temas em foco para o ensino de geografia, envolvendo os discentes dos cursos 

técnicos em Agroecologia e Pesca do Colégio Estadual Reinaldo Teixeira 

Braga. Os procedimentos serão executados a partir do uso dos recursos 

tecnológicos existentes na escola como Câmera digital, datashow, caixa 

amplificada, microfone, computador, entre outros, seguido de entrevista, ficha 

de avaliação do livro didático. 

 

 Após esse processo foi feito o levantamento bibliográfico e cartográfico 

com o intuito de saber o que existe acerca do objeto de estudo e leitura de 

livros, periódicos e textos legais, para melhor compreensão do tema abordado. 

Logo, houve a necessidade de avaliar se a temática em estudo está inserida no 

Projeto Político Pedagógico do Colégio Estadual Reinaldo Teixeira Braga, onde 

se questionou como é abordado os processos ambientais e a atuação dos 

agentes na dinâmica do assoreamento do Rio São Francisco no livro didático 

do ensino médio do colégio em questão. 

 

 Foi realizada também uma pesquisa de campo no rio e em seu entorno 

para detectar e mapear os pontos de assoreamento na cidade de Xique-Xique 

BA (figura 4), com registros fotográficos dos principais pontos de assoreamento 
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e as suas possíveis causas, utilizando escala de medição e GPS –Garmin 

ETREX categoria C/A. 

                                            

                                                      Figura 2.GPS                                                  
                                                Fonte: Google (2014)       

 

                              

                           

                                                 Figura 3. Escala de medição 
                                               Fonte: FALCÂO, Plínio (2014)  
 
 



4 
 

                                      
 

Figura 4. Atividade de campo com escala de medição 

Fonte: Oliveira, Fernanda (2014) 
 

 

 Em seguida, a organização e aplicação da Gincana Geográfica, 

contemplando a problemática do Rio São Francisco no trecho urbano de Xique-

Xique-BA. 

 

 Por fim, a elaboração do texto final, contendo o diagnóstico dos 

resultados obtidos a partir da análise dos livros didáticos (coleção do 1º ao 3° 

ano) PPP e da gincana geográfica. 

 

 

2.1.Universo da Pesquisa 

  

 O presente trabalho foi realizado no Colégio Estadual Reinaldo Teixeira 

Braga, situado à Praça Polivalente S/N,teve seu ato de criação através da 

portaria de número 3546, publicada no Diário Oficial do Estado em 

14/03/1991.Atuando com os seguintes níveis de ensino: Ensino Fundamental e 

Ensino Médio; Ensino Médio Profissional; Proeja - Fundamental e Médio nos 

turnos matutino, vespertino e noturno. Atendendo aproximadamente 1300 
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discentes contendo 43 professores em seu quadro de funcionários, 9 auxiliares 

administrativos, 3 auxiliares de biblioteca, 10 auxiliares de serviços gerais, 5 

agentes de portaria, 3 vigilantes, 1 diretora, 3 vice-diretoras e 1 secretária. 

Possui na sua estrutura física 13 salas de aula, 1 biblioteca, 1 laboratório de 

informática, cantina, depósito para armazenamento da merenda escolar,  sala 

de professores, secretaria, direção, pátio escolar, quadra poliesportiva, 5 

banheiros e 1 laboratório de pesquisa em construção. 

 

 O trabalho teve como culminância a aplicação da Gincana Ecológica do 

Velho Chico nas turmas de 1º ano do curso técnico em Agroecologia, com 30 

discentes e 1º ano B do curso Técnico em Pesca com 30 discentes. Esse 

trabalho de campo teve como intuito, mapear as áreas assoreadas do rio à 

margem direita no trecho urbano de Xique -Xique BA.  

2.2. Fluxograma 

 

Figura 05: Fluxograma didático 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

 

3) Geografia Escolar: uma proposta para a inovação. 

 

 O rio São Francisco, no município de Xique-Xique, assim como em 

outros municípios é um importante recurso hídrico para a população urbana e 

rural.  
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 Para melhor compreensão de recursos hídricos podemos citar Rebouças 

et al (2006), que, por sua vez ressalta que o termo “recurso hídrico” é a 

consideração da água como bem econômico passível de utilização com tal fim, 

o valor econômico atribuído a esse recurso natural de domínio público é um 

dos responsáveis pelo uso exagerado e indevido das águas do rio São 

Francisco provocando diversos impactos negativos como o assoreamento, 

queimadas e desmatamento das margens, ao mesmo tempo em que promove 

uma gama de impactos sociais como: solos erosivos, êxodo rural, dificuldades 

nas navegações, baixa produtividade do pescado, entre outros. 

 

A Política Nacional de Recursos Hídricos, através da Lei 9.433, de 8 de janeiro 

de 1997, vem assegurar as diferentes formas de utilização dos  recursos 

hídricos controlando de maneira quantitativa e qualitativa o uso das águas, a 

qual é dotada de valor econômico. Desse modo segue os incisos desta lei: 

 

I - a água é um bem de domínio público; 
II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; 
III - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o 
consumo humano e a dessedentação de animais; 
IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo 
das águas; 
V - a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da 
Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos; 
VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a 
participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades. 

 
 
 O entendimento deste artigo mostra a importância da água para todos os 

seres vivos, visto que o terceiro fundamento nos faz refletir que a água em 

grande abundância no rio São Francisco pode passar por períodos de 

escassez. Assim, percebe-se a importância e urgência de trabalhar a temática 

do rio São Francisco nas escolas públicas e privadas do município.  

 

         Para tanto, a escola se torna uma ferramenta essencial para a formação 

de seres humanos mais preocupados com a preservação dos recursos 

naturais, em especial o rio, pois: 
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É na escola que uma parte do processo de conscientização e/ou não 

conscientização se desenvolve. Todas as disciplinas têm papel a 

desempenhar nesse processo. À Geografia cabe papel singular nesta 

questão.” (OLIVEIRA, 2010.p.11) 

 

 Reafirmando a importância da escola na formação de cidadãos ativos e 

reflexivos, podemos observar o que está disposto no artigo 32 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional- 9394/96, segundo o qual, são 

objetivos do Ensino Fundamental: 

 

 

I - O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios 

básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

II - Compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 

tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

III - O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 

aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e 

valores; 

IV - O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade 

humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 

 

 

 A família, a comunidade e a escola são protagonistas do processo de 

construção do conhecimento. Esse tripé é fortalecido através de vínculos que 

os uni. Sendo o projeto político-pedagógico um instrumento de trabalho coletivo 

usado para o comprometimento do interesse em comum.  

 

 

A importância de uma articulação pactuada entre a escola, a 

comunidade e as famílias dos alunos está em se propor a um 

trabalho coletivo que pode ser contratado em um projeto político-

pedagógico.(KIMURA,2011.p.41) 

 

 O ato que gira em torno do sucesso do alunado é estar em uma escola 

bem-sucedida; porém essa não é uma tarefa fácil, pois o ensino e o sucesso 

escolar dependem de situações e de pessoas que na maioria das vezes não 

estão dispostas a contribuírem para que isso aconteça.  

 

Trata-se, sem dúvida de uma difícil empreitada, porém ela é 

necessária, pois expressa os compromissos e os pactos das partes 
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envolvidas na solução de situações difíceis que as afetam. 

(KIMURA,2011.p.41) 

 

 

 Na perspectiva da LDB Art.1º § 2º da Lei nº 9.394/96, o ensino é parte 

da educação escolar e em consonância a isso deverá vincular-se ao mundo e à 

prática social. Visto que essa vinculação é orgânica e deve contaminar todas 

as disciplinas envolvidas na prática educativa escolar, desse modo essa 

mesma lei estabelece perspectivas dissociadas entre disciplinas para oferecer 

às mesmas de forma articulada, uma educação que, seja antes de qualquer 

coisa equilibrada e com funções equivalentes para todos os educandos. 

 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996 diz 

que a proposta pedagógica é um documento de referência. Por meio dela, a 

comunidade escolar exerce sua autonomia financeira, administrativa e 

pedagógica, logo percebemos, que o Colégio Estadual Reinaldo Teixeira 

Braga, situado à cidade de Xique-Xique, interior da Bahia, possui uma proposta 

pedagógica em seu PPP (Projeto Político Pedagógico) direcionada:  

 

 a formação da pessoa, de maneira a desenvolver valores e 

competências necessárias à integração do seu projeto individual até o 

projeto da sociedade em que está situada; 

 o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo assim a 

formação ética e o desenvolvimento autônomo e intelectual para um 

pensamento crítico; 

 a preparação e orientação básica para a sua integração no mundo do 

trabalho, com as competências que garantam seu aprimoramento 

profissional permitindo-lhes acompanhar mudanças que venham 

caracterizar produções no nosso tempo; 

 o desenvolvimento de competências para o aprendizado contínuo, de 

forma autônoma e crítica nas diversas disciplinas e níveis complexos do 

estudo. 

 



9 
 

 O PPP da escola possui uma visão ampla sobre a formação do 

indivíduo, porém há alguns requisitos sobre o desenvolvimento de algumas 

disciplinas que se faz necessário levar em conta, como por exemplo, a prática 

e o ensino da geografia e os impactos ambientais causados pelo assoreamento 

no Rio São Francisco. Desta forma, observa-se que o mesmo não contempla o 

tema em estudo. 

 

 O problema não só afeta a comunidade em geral, como também faz com 

que o alunado não tenha consciência dos resultados negativos que podem 

gerar a sua falta de conhecimento a respeito dessas questões, visto que a 

população xiquexiquense possui uma renda familiar embasada na pesca e 

plantio, ou seja, parte da população e porque não dizer toda, depende do rio e 

o ambiente ao seu redor, daí a urgência em que a escola insira em seu PPP, 

uma proposta vinculada ao ensino da geografia de forma abrangente com um 

foco direcionado à conscientização dos alunos a respeito de tais situações. 

 

 Neste sentido, o PPP necessita ser reavaliado para reafirmar os 

compromissos e rever novas maneiras de se colocar em prática as ações nele 

acordadas. 

 

 

Nesse sentido, entendemos que um projeto político-pedagógico deve 

ser constantemente discutido quanto à maneira de ser colocado em 

ação, uma vez que nem sempre o que foi negociado e pactuado pode 

estar sendo praticado por algum ou alguns dos atores educacionais. 

Deve, mesmo, ser reelaborado à luz de novas necessidades, de 

novos contextos, repactuando-se diante de uma realidade dinâmica. 

(KIMURA,2011.p.42) 

 

 

 Uma escola tipicamente ecológica é uma das maiores preocupações na 

modernidade, pois a saúde ambiental retrata também cada vez mais da 

amplitude e da dimensão do problema. Assim precisa-se de uma proposta 

pedagógica direcionada a avaliação dos impactos ambientais causados através 

do lixo lançado no rio, do esgoto doméstico, do desmatamento de matas 
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ciliares e muitas outras situações, mostrando a identificação das principais 

causas e consequências da exploração desenfreada dos bens que a mata e o 

rio deste município oferecem, como também a importância da pesca, dentre as 

várias atividades econômicas desenvolvidas, sendo esta atualmente integrante 

principal da economia municipal.  

 

 O volume e a forma como são explorados os recursos naturais locais, 

precisam ser reconhecidos pela escola como um problema que precisa ser 

discutido trabalhado e conscientizado, implantando assim uma proposta 

coerente à solução ou minimização do fato, discutindo questões que vem 

comprometendo não somente a demanda das gerações futuras, mas também a 

qualidade ambiental de toda a região, uma vez que os impactos ambientais que 

estão sendo causados são sensivelmente perceptíveis, gerando assim danos à 

população residente e ao espaço onde estão inseridas essas atividades. De 

forma que na maioria das vezes, as atividades pesqueiras e agricultoras aqui 

cultivadas são realizadas de maneiras predatórias, destrutivas e agressivas ao 

meio ambiente, deteriorando progressivamente a qualidade de vida da 

população local. 

 

 Desse modo, a proposta pedagógica a ser inserida, precisa reconhecer 

as necessidades urgentes que o Colégio Estadual Reinaldo Teixeira Braga 

necessita no tocante ao ensino da geografia, oscilando precisamente com 

coerência entre a teoria e a prática, visando o melhor aprendizado não só da 

comunidade escolar, mas também da sociedade em geral, caracterizando 

então as ações vigentes que a lei garante e que o ambiente no seu processo 

de desgaste lento grita o socorro e que o meio social não tem ouvido.    

 

 Fica claro então que é preciso inserir ações voltadas para a Geografia 

escolar que dará suporte norteador para o desenvolvimento de projetos 

relacionados ao rio São Francisco, dando uma maior atenção a este tema por 

ser uma escola com público que exerce uma dinâmica direta com o rio e com 

seu espaço de vivência. 
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 O professor de geografia se torna um agente primordial para a relação 

entre escola e comunidade, viabilizando o cumprimento dos objetivos 

determinados no Projeto Político-Pedagógico. 

 

 

Existe a possibilidade de um desdobramento em intercâmbios de 

intervenções mútuas entre escola e comunidade, e, nesse sentido, o 

professor de Geografia é uma figura essencial. Isso porque, dada a 

natureza dos conhecimentos dos quais ele é portador, ele tem todas 

as condições de realizar atividades em que a solidariedade esteja na 

base de um trabalho coletivo. Além de poder atuar na direção dos 

laços que se vão constituindo, estreitando-se e formando as bases de 

uma relação escola-comunidade como uma relação entre pares. 

(KIMURA,2011.p.42) 

 

 

 Retomando o ensino na disciplina de geografia no Colégio Estadual 

Reinaldo Teixeira Braga, nota-se que os professores ao trabalhar o tema: 

impactos ambientais e o processo de assoreamento no rio São Francisco; são 

superficiais, presos a métodos tradicionais, principalmente no ensino médio 

regular, pois a escola atua em outros níveis de ensino. A temática é trabalhada 

com mais veemência no Curso Médio Profissionalizante por se tratar de cursos 

de pesca, agropecuária e agroecologia que abordam além das disciplinas de 

base geral, as disciplinas de base técnica.  

 

 O professor precisa atentar-se para a forma como ensina e como o seu 

aluno aprende. Fazer um redirecionamento do seu papel, não sendo mais 

detentor do saber, mas, sim, mediador, promovendo aulas dinâmicas que 

estimule os alunos a buscarem outras fontes de conhecimento, enfatizando a 

importância do diálogo e da expressão de opiniões e ideias. 

 

Pensamos num novo professor, mediador do conhecimento, sensível 

e crítico, aprendiz permanente e organizador do trabalho na escola, 

um orientador, um cooperador, curioso e, sobretudo, um construtor de 

sentido.(Gadotti, 2000. p.22) 
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 Para tanto, o professor de Geografia deve repensar a sua prática 

pedagógica criando um ambiente pesquisador, utilizando diferentes métodos 

para promover uma educação pautada na ação-reflexão-ação. 

 

                                          É fundamental, assim, que o professor crie e planeje situações de 
aprendizagem em que os alunos possam conhecer e utilizar os 
procedimentos de estudos Geográficos. A observação, descrição, 
analogia e síntese são procedimentos importantes e podem ser 
praticados para que os alunos possam aprender a explicar, 
compreender e representar os processos de construção dos 
diferentes tipos de paisagem, territórios e lugares.(PCN, 1998, p. 30.) 

 

 Assim, pode-se afirmar que o professor de geografia poderá buscar 

diversidade de recursos metodológicos, sendo um professor-pesquisador 

atento às mudanças no âmbito do ensino escolar. 

 

3.1 - Gincana escolar: como ferramenta pedagógica  

 

 Com as mudanças na estrutura da sociedade e as novas tecnologias 

surge a necessidade do professor buscar métodos que utilizem da ludicidade 

para desenvolver diferentes competências e habilidades dos alunos.A atividade 

lúdica permite um salto para o desenvolvimento do conhecimento. 

 

Diante dos avanços científicos e das mudanças tão rápidas em todos 

os setores da sociedade é preciso buscar novas abordagens para 

focalizar a ludicidade no contexto social (KÜLL, OLIVEIRA e SILVA, 

2010, p. 2). 

 

 Assim, o lúdico deve fazer parte desse novo contexto escolar permitindo 

mais desenvolvimento, participação e motivação dos alunos, bem como para 

professores, escola e comunidade. 

 

 Uma ferramenta pedagógica que promove a ação ativa dos alunos é a 

gincana, uma vez que, promove momentos de diversão aliados aos 

conhecimentos científicos e possibilita a interação nas atividades e 

consequentemente o aprimoramento do conhecimento. 
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 A gincana se torna um instrumento viável para o ensino geográfico, pois 

interliga o conhecimento adquirido no espaço escolar com o espaço de 

vivência. 

 

 Uma das atividades neste trabalho foi a realização de uma Gincana no 

Colégio Estadual Reinaldo Teixeira Braga com atividades voltadas para a 

dinâmica do rio São Francisco. O que nos permitiu avaliar a aplicabilidade 

deste recurso didático no ensino de Geografia.  

 

 A gincana foi programada para a semana do estudante com a seguinte 

divisão: formação das equipes, divulgação das provas, execução das provas, 

divulgação dos resultados e entrega de brindes às equipes vencedoras. A 

banca de jurados era composta por professores, secretários e convidados fora 

do ambiente escolar. Dentre as provas podemos citar: 

 

Grito de Guerra: os alunos deveriam montar um grito de guerra com música e 

coreografia baseado no nome da equipe e na temática em estudo. 

 

Dramatização: Elaborar uma dramatização sobre os impactos sofridos pelo rio 

São Francisco e a urgente necessidade de preservá-lo. 

 

Conhecimentos Geográficos: as equipes teriam que responder perguntas 

sorteadas por eles sobre impactos ambientais e o processo de assoreamento. 

 

Apresentação cultural: convidar um grupo artístico da comunidade para se 

apresentar na escola.  

 

História de pescador: escolher antecipadamente uma história que envolva 

pescador para apresentação. 

 

Paródia: Produzir uma paródia contextualizando com a temática do rio São 

Francisco. 

Pescador mais velho: Encontrar pescador com idade acima de 80 anos 

comprovado em RG. 
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 Por ser uma atividade diferenciada os alunos se esforçaram para realizar 

as tarefas instantâneas e elaborar as tarefas prévias solicitadas. As atividades 

foram, em sua maioria, executadas de forma satisfatória, atingindo ótimos 

resultados, demonstrando espírito de equipe e empolgação. 

 

3) Conclusão 

 

 A presente narrativa deste trabalho aborda a triste realidade do rio São 

Francisco situado em Xique-Xique Bahia, com enfoque principal no tema 

impacto ambiental e o assoreamento no trecho urbano do referido 

rio.Diagnosticaram-se pontos de alto grau de assoreamento, uma vez que o 

processo de navegação, tanto embarcações de pequeno porte quanto a de 

grande porte, esta comprometido, além disso, o desmatamento desenfreado e 

as grandes queimadas são visíveis e as causas e consequências dessas ações 

afetam o rio e a comunidade local.Constata-se no Projeto Politico Pedagógico 

do Colégio Estadual Reinaldo Teixeira Braga que os impactos ambientais que 

afetam a região local não estão inseridos nos debates do ensino de geografia, 

contribuindo para que os conteúdos escolares não transcendam os muros 

escolares. 

 

 Pensando em acelerar o debate sobre as questões ambientais a gincana 

mostrou-se uma ferramenta viável para o ensino geográfico, pois aliou lazer 

com os conhecimentos científicos, interligando o conhecimento adquirido, com 

a vida cotidiana. 

 

 A partir da analise do trecho urbano do rio São Francisco na cidade de 

Xique-Xique Bahia concluiu-se que é necessário a colaboração de todos os 

que estão às margens do rio, desde a sua nascente, até a foz, para uma 

revitalização e recuperação efetiva.  

 

         Para tanto faz se necessário que medidas urgentes sejam tomadas pelo 

poder público e privado como: Replantio das matas ciliares, cumprimento da lei 

ambiental, estações de tratamento de efluentes domésticos e industriais, 
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orientação ambiental aos discentes e os sujeitos que moram à margem do rio, 

entre outras, envolvendo a sociedade civil. 
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