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O trabalho com a História Ambiental ainda não é comum na educação básica.
Assim sendo, foi proposto aos alunos da disciplina Atividades Teórico-Práticas de
Iniciação à Docência o desafio de estudar, debater e propor sequências didáticas
acerca do tema, que pudessem ser disponibilizadas e utilizadas por professores de
História.
História Ambiental se refere a propostas que visam discutir temáticas que
relacionem a disciplina História e questões sobre o meio ambiente. Quanto aos
conteúdos que podem ser trabalhados dentro da temática da história ambiental,
podemos citar: rios, água, esgoto, poluição do ar, desmatamento, etc. Os conteúdos
serão discutidos a partir de uma perspectiva histórica e, muitas vezes, outras
disciplinas serão acionadas para facilitar o trabalho (interdisciplinaridade).
Os estudantes analisaram a bibliografia básica proposta para estudo de tema
e a partir do documentário Entre Rios: a urbanização de São Paulo, produzido em
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2009 por Caio Silva Ferraz, Luana de Abreu e Joana Scarpelini como Trabalho de
Conclusão do Curso de Bacharelado em Audiovisual no SENAC-SP, elaboraram
algumas sequências didáticas, que agora disponibilizamos.

Bibliografia básica para estudo
BITTENCOURT, Circe. Meio Ambiente e História Ambiental. História & Ensino,
Londrina, vol.9, p. 63-96, out. 2003.
GERHADT, Marcos; NODARI,Eunice S. Aproximações entre História Ambiental,
Ensino de História e Educação Ambiental. In: ARROSO, V. L. M. et alli. Ensino de
História. Desafios Contemporâneos. Porto Alegre: Edições Est, 2010. p. 57- 72.
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Sequência Didática 1:
Aluno: João Victor Justel
Urbanização e modernização: Projetos ligados a interesses econômicos e os
impactos da interferência humana na natureza.
Objetivo geral: A proposta tem como finalidade estabelecer um diálogo com os
alunos para que obtenham uma percepção que ultrapasse o senso comum, para que
consigam estabelecer paralelos e identificar padrões nos modos como são tratados
os desastres naturais pela mídia, que de modo geral pode ser caracterizado como
superficial. Trabalhar com o tema com mais profundidade, buscar analisar
criticamente esses desastres ambientais, entender os interesses econômicos e
sociais dessa urbanização e progresso, que tanto interferem nos cursos da natureza
são objetivos desse trabalho.
Objetivos específicos: Estimular o pensamento crítico; análise de diferentes fontes
históricas.
Referências:
BITTENCOURT, Circe. Meio Ambiente e História Ambiental. História & Ensino,
Londrina, vol.9, p. 63-96, out. 2003.
GERHADT, Marcos; NODARI,Eunice S. Aproximações entre História Ambiental,
Ensino de História e Educação Ambiental. In: ARROSO, V. L. M. et alli. Ensino de
História. Desafios Contemporâneos. Porto Alegre: Edições Est, 2010. p. 57- 72.
Sites:
Documentário Entre Rios: a urbanização de São Paulo:
https://www.youtube.com/watch?v=Fwh-cZfWNIc&t=12s
BBC News – Brasil. Como seria São Paulo se projetos de urbanismo tivessem saído
do papel.
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-41976785

BBC News – Brasil. Crise revela dependência de transporte rodoviário que é ‘mais
barato e dá votos’.
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-44247460

Globo.com. Cinco dias após chuvas, bairro Vila Itaim permanece alagado na Zona
Leste de SP.
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/02/14/cinco-dias-apos-chuvas-bairro-vilaitaim-permanece-alagado-na-zona-leste-de-sp.ghtml

Rede Brasil Atual. Transporte hidroviário em São Paulo é uma alternativa viável,
afirmam especialistas.
https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2014/07/transporte-hidroviario-em-sao-pauloe-uma-alternativa-viavel-afirmam-especialistas-5168/
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Aula 1: Contexto geral e primeiros apontamentos
Geralmente, quando se trata de enchentes, o discurso é permeado por recortes
de classe, por conta das grandes mídias e seus interesses. Dependendo do lugar em
que a enchente ocorre há um agravamento da situação do ponto de vista da
representação social, pois junto com as matérias emitidas pelos meios de
comunicação observa-se a recorrência de informações sobre o descarte incorreto de
lixo, casas construídas em lugares impróprios, entre outras que não tem por objetivo
prestar serviços ou medidas para melhorar essas situações, mas responsabilizar a
população mais pobre. Esse tipo de discurso, quase sempre, está alinhado à
culpabilização desses moradores. Porém quando se trata de regiões com moradores
de melhor poder aquisitivo, nas notícias é lembrado o fato de a cidade ser construída
sobre rios que foram verticalizados/cimentados e como isso interfere no escoamento
de água. Assim, nesse trabalho, nosso objetivo é demonstrar que a população não
escolheu habitar em lugares de risco por vontade, mas que isso se relaciona às
condições de vida que lhes foi imposta.
Locais de descarte de esgoto e áreas degradadas, sobretudo quando
localizadas em áreas centrais, são alvo do discurso higienista e do interesse da
especulação imobiliária. Em nome do progresso e da melhoria do espaço,
observamos a intervenção do Estado, que retira do local populações marginalizadas,
fazendo com que se desloquem para regiões mais afastadas, deixando livre o
caminho para construção de avenidas e prédios em lugares centralizados. A melhoria
não seria para população ali marginalizada, mas para as grandes corporações. Caso
pretenda abordar também essas questões, sugerimos que utilize textos e imagens
que demonstre a expulsão da população pobre e preta das áreas centrais, sobretudo,
no pós abolição, que ajudam a demonstrar a marginalização e expulsão desses
grupos sociais e como as intervenções higienistas, atreladas às motivações racistas,
perseguiram/perseguem essa população.
O documentário Entre Rios – a urbanização de São Paulo, que será o principal
documento dessa proposta, auxilia nessa discussão. Sugerimos que o professor
enfatize essas questões para que o aluno consiga identificar quais os interesses e
problemas que o modelo escolhido de urbanização acarretaram na cidade de São
Paulo. É importante que o aluno consiga refletir e pensar sobre o espaço onde mora.
A sugestão é que o professor em primeiro momento pergunte aos alunos sobre
suas impressões acerca das enchentes. Em seguida, o propomos que o professor
anote todas as opiniões dos alunos. Com isso, ele poderá estabelecer comparações
com as informações apresentadas no documentário que será exibido.
Sugestão:
1.
2.
3.
4.
5.

Por que as enchentes ocorrem?
Onde você mora acontecem enchentes?
Quem ou o que são os responsáveis pelas enchentes?
Como poderíamos evitar as enchentes?
Em todos os bairros da cidade ocorrem enchentes? Por quê?
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Caso julgue mais adequado o professor pode propor um debate a partir das
respostas dos alunos, isso ajudará a discutir sobre as diferentes visões acerca do
tema que podem surgir na aula.
Em seguida, o professor exibe o documentário e finalizado pergunta aos
estudantes:
1. Se há semelhanças ou diferenças em suas respostas sobre os motivos das
enchentes e o que foi apresentado no documentário?
2. Se há semelhanças ou diferenças em suas respostas sobre os
responsáveis pelas enchentes e o que foi apresentado no documentário?
3. Na sua opinião os avanços tecnológicos e urbanísticos das sociedades
justificam a destruição e interferência na natureza?
4. No sistema atual em que vivemos é possível viver harmoniosamente com
a natureza?
5. A sua percepção inicial mudou com a exibição do documentário e com as
aulas? Se sim, o que mudou?
Aula 2: Uma cidade construída em cima de rios, não com os rios.
O recorte social é claro ao ver uma matéria sobre um bairro localizado em uma
área menos nobre, que mesmo sem chuvas passam dias alagados. Problemas que
são recorrentes todos os anos, mas que nunca tem uma solução. Na matéria é
colocado que o bairro Vila Itaim é construído sobre as várzeas do rio Tiete, que nada
mais é a parte responsável por receber a água excedente do rio. Nesse momento é
crucial apontar no documentário o que se diz sobre as várzeas, sobre o interesse
mercantilista e ao como as várzeas de alguns rios foram soterradas apoiados por
discursos higienistas. Através desses apontamentos levar a reflexão de quanto é a
culpa desses moradores.
A construção de avenidas e a dependência delas foram projetos que buscavam
contemplar uma classe que faturava com tudo que envolve, desde
Essa dependência foi colocada em prova nas greves dos caminhoneiros, que
ocorreu e quase desestabilizou a economia, pois o transporte é quase tudo feito por
terra, deixando de lado ferrovias e hidrovias. Com isso vieram novos debates sobre
São Paulo ser construída em cima de rios e que era mais viável construir sistemas de
hidrovias, que mesmo aparentando ser bem mais viável, sustentável, não tem
interesse político.
Um rio limpo e que dava espaço a atletas como nadadores e praticantes de
remo, entre outros esportes, perde o lugar para esgoto, canalizações e projetos pela
modernidade.
Uma sociedade que vive a base do consumo excessivo, que para saciar seus
prazeres deixam de lado empatia e trabalho coletivo. Que não consegue perceber
seu impacto individual, que através de manutenção de privilégios, desmatam florestas
em favor de alimentação a base do consumo de animais. Que buscam o lucro e não
ao útil e necessário, é um sistema está prevendo a própria destruição.
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Construir, uma narrativa que faça os alunos entenda que o papel de cada um
e a sua força pública de cobrar e buscar soluções, entender até que ponto é
justificável a modernidade interferes na natureza.
Assim, nessa aula propõe-se a análise de algumas manchetes de jornais e
iconografias.

Figura 1

Figura 2
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Figura 3
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Figura 4
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Figura 5 antes/depois Rio Tietê
Após a análise das imagens o professor pode através solicitar aos estudantes
que respondam as seguintes perguntas:
1)

O que a figura 1 tem em comum com a exibição do documentário?

2)

Quais as opiniões sobre a figura 2?
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Seria possível a implementação dos sistemas da figura 3? Ha quem interessa
que isso não ocorra?
3)

Era de conhecimento de todos as diferenças entre a figura 5 e 6? Qual o motivo
da mudança?
4)

Finalizada essas etapas, o professor pode ainda pedir aos estudantes que escrevam
um texto sobre o que aprenderam. Essa é uma forma de sistematizarem os conteúdos
apreendidos.
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Sequência Didática 2
Tema: Transformações na paisagem de São Paulo e seus impactos negativos
Autor: Matheus Nobrega Davanso
Sugestão: turmas de 7º e 8º ano do Ensino Fundamental.
Duração: Quatro a sete aulas. Uma aula para cada etapa.
Conteúdos trabalhados: História Ambiental, A relação entre o rio e a cidade, A
construção da paisagem urbana.
Objetivos: Promover discussão inicial sobre a alteração da paisagem durante o
processo de ocupação da cidade de São Paulo, tendo como foco a hidrografia,
buscando demonstrar a descaracterização dos cursos d’água em meio urbano, a
partir de um documentário em vídeo.
Onde encontrar material para discussão:
Documentário Entre Rios: a urbanização de São Paulo:
https://www.youtube.com/watch?v=Fwh-cZfWNIc&t=12s
Site com mapas variados do estado e cidade de São Paulo:
http://profwladimir.blogspot.com/2012/02/mapas-relevo-clima-estado-de-saopaulo.html
Artigo sobre a cidade de São Paulo pode ser lido aqui:
http://cidadedesaopaulo.com/v2/pqsp/dados-e-fatos/?lang=pt
Site com informações sobre os rios de São Paulo:
https://asmargensdoprogresso.wordpress.com/

Introdução
A configuração do espaço geográfico ocorre por meio da relação do homem
com a natureza. Com o desenvolvimento das técnicas, a interferência do homem no
meio natural é cada vez maior e dominante. Na maioria das vezes o que prevalece é
o desenvolvimento econômico em prol da degradação dos recursos naturais. Dessa
forma é necessário incentivar a análise de como vem ocorrendo essas configurações
espaciais e despertar o senso crítico.
Ao falar da fundação de São Paulo, é interessante destacar que os rios da
cidade tinham uma localização privilegiada, pois São Paulo de Piratininga situava-se
numa colina alta e plana, cercada por dois rios: Tamanduateí e o Anhangabaú, ambos
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afluentes do rio Tietê, além dos rios Pinheiros e Tietê que corriam mais afastados do
centro, mais isolados.
Com isso, o professor pode iniciar a discussão perguntando aos alunos se eles
“já ouviram falar do Rio Tamanduateí?”. Embora esse rio seja importante para a
história da cidade, poucos sabem sobre ele. Iniciar as aulas abordando esse e outros
rios é importante porque permite que os alunos se aproximem do tema do
documentário com maior clareza dos propósitos dessa atividade.

Etapas da atividade
Exibição do Filme (aula 1)
Antes de exibir o filme, o professor responsável pode comentar com os alunos
alguns dados sobre a cidade de São Paulo (especialmente para os que não vivem
nela), seu momento de fundação e crescimento, assim como a localização de seus
principais rios. Para os que vivem em São Paulo, pode instigá-los com a pergunta:
vocês conhecem os rios da cidade? Onde eles estão?
São Paulo teve um crescimento rápido a partir da metade do séc. XIX, devido
principalmente à produção cafeeira no interior do Estado, que gerou uma elite que
precisava de um centro urbano modernizado. De uma cidade relativamente pequena,
passa a ser uma das principais e mais ricas urbes do país. O momento em que isso
se deu e as políticas tomadas em diferentes épocas foram estabelecendo as
características da cidade e sua relação com o meio ambiente. Compreender a história
da cidade desde a sua fundação, em 1554 até a atualidade é fundamental para
entender a cidade em que vivemos hoje em dia.
Após essa discussão inicial sugere-se a exibição do documentário Entre Rios:
a urbanização de São Paulo.

Reflexão sobre o documentário (aula 2)
Nessa aula, que acontece depois da exibição do documentário, o professor
pode propor uma atividade para estimular a reflexão dos estudantes, a sugestão é
que seja realizada em duplas ou grupos. Cada grupo/dupla receberá uma imagem e
uma série de questões que irá nortear a análise da imagem. Para facilitar a divisão
da classe nomearemos cada sequência de imagem e questões como bloco:
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Bloco 1

1.Qual o assunto está sendo tratado no documentário?
2. Por que esse assunto está sendo tratado no documentário?
3. Como era a cidade de São Paulo antes da urbanização?
4. De acordo como documentários quem eram os seus primeiros habitantes da
cidade de São Paulo?
5. De acordo com o documentário como eles se relacionavam com os rios da
cidade?
6. Como as pessoas, antes da urbanização, se relacionavam com as várzeas dos
rios? Quais atividades praticavam?
7. Explique os motivos que levaram a alteração dos rios da cidade de São Paulo,
de acordo com o documentário.
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Bloco 2

1.Qual o assunto está sendo tratado no documentário?
2. Por que esse assunto está sendo tratado no documentário?
3. Você já sabia alguma coisa sobre isso?
4. O que mais chamou sua atenção nesse documentário?
5. Qual a relação entre essa imagem e o documentário?
6. O que mais chamou sua atenção nessa imagem? Por quê?
7. Por que os rios da cidade foram verticalizados?
8. Isso foi bom ou ruim para a cidade? Explique.
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Bloco 3

1.Qual o assunto está sendo tratado no documentário?
2. Por que esse assunto está sendo tratado no documentário?
3. Qual a relação entre essa imagem e o documentário?
4. Como as decisões políticas e econômicas influenciam na paisagem urbana de
uma cidade?
5. Por que foi tomada a decisão de tapar os rios de São Paulo?
6. Quais consequências isso trouxe para a cidade?
7. A urbanização da cidade respeita sua natureza?
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Bloco 4

1.Qual o assunto está sendo tratado no documentário?
2. Por que esse assunto está sendo tratado no documentário?
3. Qual a relação entre essa imagem e o documentário?
4. Você sabe qual é a origem da água que você consome?
5. Você tem conhecimento de onde é captada a água que abastece seu bairro?
6. Qual é o caminho que a água faz até chegar à sua casa?
7. A água que chega à torneira da sua casa é própria para consumo? Explique.

Socializando o aprendizado (aula 3):
Nessa aula sugerimos que os grupos de estudantes compartilhem suas
respostas para o restante da turma. Depois de todos compartilharem o professor pode
pedir que os estudantes individualmente escrevam um texto refletindo sobre o que
aprenderam nas sequências das aulas (lição de casa).

Memórias dos rios da cidade (aula 4):
Nessa aula o professor pode solicitar aos alunos mais pesquisas sobre o tema
como forma de aprofundar a discussão. Uma possiblidade é o trabalho com
entrevistas com pessoas do bairro, familiares, outros, sobre as memórias que essas
pessoas têm dos rios da cidade em outras épocas. É importante orientar os
estudantes a entrevistar pessoas mais velhas, que vivem há muitos anos na cidade.
Depois das entrevistas, o professor pode juntamente com os estudantes convidar
algumas dessas pessoas para ir até a escola e compartilhar suas narrativas. Com
isso, além da temática da história ambiental o professor estará trabalhando e
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demonstrando aos estudantes sobre a importância de diversificar as fontes de
pesquisa em História.
Sugestões de perguntas para os entrevistados
Nome, idade, quanto tempo mora na cidade, em que bairro mora?
Quando você era pequena/o morava perto de rio?
Como se chamava esse rio?
Como era esse rio?
Houve modificações nesse rio? Se sim, o que mudou?
Quais as atividades que as pessoas realizavam e estavam atreladas ao rio?
As crianças utilizavam o rio para lazer? O que faziam?
Você lembra como eram outros rios da cidade? Quais?
Você lembra como era o rio Tietê, Tamanduateí ou Pinheiros antigamente? Conte
um pouco como eram esses rios?
Existia algum tipo de lazer nas margens desses rios?

Reflexão final (aula complementar pós entrevistas)
A partir de tudo o que foi visto, propor aos alunos que escrevam uma reflexão
sobre o que imaginam o que seria diferente na cidade de São Paulo se pudéssemos
transformar nossos rios, revitalizando-os, respeitando a paisagem original da cidade,
respeitando os moradores e, principalmente, o espaço dos rios. Pensar como seria a
vida paulistana atualmente, se os rios Pinheiros e Tietê, entre outros, passassem por
um processo de despoluição de suas águas. Depois compartilhar com os amigos,
fazer um mural na escola sobre os conteúdos.
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Sequencia Didática 3
Autora: Kathelin Cristina Crema Viana
Tema: Como a formação da cidade de São Paulo modificou, os rios e a
vida de muitas pessoas.
Público alvo: Alunos do nono ano.
Disciplina: História
Duração: De quatro a cinco aulas.
Metodologia: Uma aula para a apresentação do documentário, duas aulas
para os comentários sobre o mesmo e leitura de um texto e por fim uma atividade
crítica, de análise de todos os documentos e as considerações finais.
Objetivo: Estabelecer com os alunos uma reflexão sobre a importância de
conhecermos a história da cidade em que moramos, mais especificamente, da cidade
de São Paulo, dos processos de urbanização e de como isso afetou/afeta a vida da
população.
Materiais utilizados:
Documentário Entre Rios: a urbanização de São Paulo:
https://www.youtube.com/watch?v=Fwh-cZfWNIc&t=12s
Reportagem Jornalística sobre enchentes (texto e iconografias) – Portal R7 - História
de São Paulo explica crises com chuvas e enchentes na cidade, disponível em:
https://noticias.r7.com/sao-paulo/historia-de-sao-paulo-explica-crises-com-chuvaseenchentes-na-cidade-16022020

Introdução:
O nascimento de uma cidade pode atingir vários setores, e pretende
ultrapassar vários obstáculos, com São Paulo não foi diferente, precisou que rios
fossem aterrados para que surgissem novos loteamentos e a cidade crescesse,
outros foram canalizados para que fossem introduzidos na nova metrópole do Estado
automóveis. Porém, não isso foi realizado de forma correta e isso levou a impactos
ambientais que prejudicam a população até hoje.
As políticas públicas atuais poderiam colaborar com os problemas das
enchentes. Porém, o problema das enchentes na cidade é antigo, remetem, mais
especificamente ao século XIX, quando as reformas da cidade, a urbanização foi
realizada e caracterizou-se pela má estruturação, devido as escolhas
políticas/econômicas da época.
Desenvolvimento do trabalho em sala de aula:
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Aula 1:
Apresentação do documentário “ENTRE RIOS” A urbanização de São Paulo.
Em seguida sugere-se ao professor utilizar o restante da aula para discutir com os
estudantes o que eles acharam do documentário.
Perguntas que podem ajudar a nortear a discussão:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Qual é o assunto tratado no documentário?
Quais os problemas apresentados no documentário?
Você já tinha ouvido falar sobre essas questões?
O que é urbanização?
O que é verticalização de rios?
Você gostaria que houvesse um meio de transporte sobre os rios? Por
quê?

Aula 2 e 3:
Nessa aula propõe-se que o professor solicite aos alunos que leiam em dupla
a reportagem do portal R7: “História de São Paulo explica crises com chuvas e eu
enchentes na cidade”. Serão distribuídas junto com o texto jornalístico algumas das
fotos que constam na matéria. Optaremos por utilizar apenas algumas porque ao
todo são apresentadas 19 imagens, e trabalhar com todas elas em sala de aula
dificultaria a análise dos estudantes:

19

História de São Paulo explica crises com chuvas e enchentes na
cidade
Um problema que, se inicialmente era estrutural, torna-se de saúde, social e até
econômico. Urbanistas ouvidos pelo R7 sugerem soluções
SÃO PAULO
Guilherme Padin, do R7
16/02/2020 - 02h00

A inundação que resultou na perda de sete mil toneladas de alimentos da Ceagesp, o contato
das pessoas com as águas contaminadas, sobretudo crianças, e inúmeras famílias
desabrigadas – tudo isso em menos de uma semana – evidenciam a crise que afeta São Paulo
ano a ano. Um problema que, se inicialmente era estrutural, torna-se de saúde, social e até
econômico. Entre soluções que não impedem os estragos e o aumento no volume das
chuvas, especialistas em urbanismo explicaram ao R7 que o problema se repete a cada verão
por razões históricas.
Para Angélica Benatti, diretora do curso de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie, é necessário
“entender São Paulo a partir do processo histórico de organização da cidade”. A capital paulista,
prossegue Benatti, cresceu com processos que envolvem a impermeabilização do solo.
Professor da FAU-USP (Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo),
Angelo Filardo aponta falhas na expansão pela cidade: “As áreas inundadas [após a segundafeira] são planícies de inundação natural. O problema é antigo: a cidade não devia ter ocupado
esses locais. Uma área como essa sempre passará por inundação. O que se pode, hoje, é
diminuir a frequência com que isso acontece”.
Desde o século 19, como relatam os professores, a cidade viveu seu desenvolvimento urbano
com a construção de prédios e avenidas em áreas de cerca de 300 rios e córregos, hoje abaixo
das obras de concreto.
De acordo com a professora, o processo de construção de vias sobre o leito dos rios fez com que
São Paulo tivesse uma área no centro expandido – e também algumas distantes do centro – com
forte impermeabilização. “É um desenvolvimento que via na urbanização excessiva o modelo
possível. E há muito tempo vemos os efeitos reversos”, pondera Benatti.
Filardo recorda que o padrão de solo impermeabilizado se deu por uma grande população que se
concentrou em uma bacia hidrográfica pequena. “Não tendo vegetação que amorteça a água,
aumenta a quantidade e a velocidade da água que chega aos rios da cidade. Essas áreas foram
ocupadas como se não fossem inundáveis”, diz ele, que alerta: “Como é um problema construído
ao longo de muitos anos, também demorará muito para ter uma solução”.
Apesar de se alinharem a respeito das questões históricas da urbanização paulistana, Filardo e
Benatti não têm opinião tão próxima a respeito das soluções possíveis. Enquanto Angelo aponta
que a cidade precisa concluir as obras de piscinões ao longo de sua bacia, Angélica diz que o
poder público precisa buscar aliar as técnicas de engenharia, como os reservatórios de concreto,
a medidas não-estruturais, com implantação de áreas verdes e permeáveis. “Precisamos de
políticas de planejamento ambiental”, defende.
Os alagamentos, comuns durante as chuvas de verão, fazem parte da história de São Paulo.
Antes que a cidade tomasse a atual forma, cerca de 300 rios e córregos ficavam à vista na
região. Durante o desenvolvimento urbano, prédios e avenidas foram construídos em cima
dessas águas. Mas, a cada verão, a existência delas volta a ficar evidente.
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Veja nas imagens a seguir como o problema persistiu ao longo do último século.
Reportagem: Fernando Mellis, do R7
Foto: Montagem/Estadão Conteúdo

Imagens para análise

Fonte:

https://noticias.r7.com/sao-paulo/historia-de-sao-paulo-explica-crises-com-chuvaseenchentes-na-cidade-16022020
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Após a análise do texto e das imagens, o professor pode solicitar aos alunos
que respondam:
1. Qual a relação entre o que foi apresentado no documentário Entre Rios e
na reportagem (textual) da matéria jornalística?
2. De acordo com a reportagem quais as ações que devem ser
empreendidas pelo poder público para tentar solucionar o problema?
3. O que você acha que a população deve fazer para tentar solucionar o
problema das enchentes: em sua comunidade, junto ao poder público,
etc?

Aula 4:
Nessa aula propõe-se que o professor entregue aos estudantes algumas
perguntas com o objetivo de ajuda-los a sistematizar os conteúdos trabalhados ao na
sequência e compreender a importância de estabelecermos uma relação sustentável
com o meio ambiente. uma breve discussão será levantada para que os alunos
consigam entender como se pode estudar meio ambiente e questões ambientais em
história.

1. Como as escolhas políticas e econômicas realizadas na época da
construção de São Paulo influenciaram nos problemas atuais de
enchentes e alagamentos na cidade?
2. Como estudar história pode nos fazer entender que as intervenções dos
homens do passado no meio ambiente interferem de forma direta nos
dias atuais?
3. Em relação ao processo de urbanização da afetou as populações mais
pobres?
4. O problema de enchentes está ligado só as questões ambientais?
Explique.
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Sequência Didática 4
Nathalia Moreira
Tema: Os rios em São Paulo
Público Alvo: Ensino médio.
Número de aulas: Quatro aulas.
Materiais utilizados: imagens, textos, vídeo, questionário.
Metodologia:
Duas aulas para leitura e análise de texto e interpretação de imagem;
Uma aula para a exibição do documentário “entre rios” e atividade;
Uma aula para atividade avaliativa.

Introdução: Alguns dos rios que antigamente eram usados como forma de
desenvolvimento das aldeias indígenas presentes em São Paulo e que,
posteriormente, foram usados também pelos colonizadores, que construíram as
primeiras capelas às margens dos rios. Mas, que depois foram transformados em
córrego serão objetos de análise desta proposta pedagógica, devido a sua
importância para a sobrevivência e a manutenção da vida.
Justificativa: O aluno deve ter conhecimento sobre esse assunto para
identificar as mudanças que ocorreram na cidade de São Paulo e também porque
aprender sobre esse tema os auxiliarão a compreender os motivos das enchentes e
os deslizamentos presentes hoje na cidade de São Paulo.
Objetivos:
•

Entender o meio em que vive;

•

Identificar as mudanças feitas pelo homem;

•

Conhecer a História de alguns rios importantes da cidade de São Paulo;

•

Conhecer a importância dos rios na cidade.

•

Aprender a analisar imagens;

•

Aprimorar a interpretação de texto.

1° e 2° aula: Leitura de trechos do texto: “Hidrografia da cidade de São Paulo”
e análises de imagens. Sugere-se que o professor a medida que for apresentando os
documentos faça questionamentos aos estudantes
Rio Tietê
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A nascente do rio Tietê está no município de Salesópolis e deságua no rio
Paraná. Tem 1.136 km de extensão e possui em média sete metros de profundidade
com cem metros de largura. Sua importância histórica reflete o início da colonização
brasileira, como vimos na história de São Paulo. Até 1940, este rio serviu de “praia”
do interior, com banhistas e clubes náuticos.

Imagem 1

O que você vê na 1° imagem?
O que essas pessoas faziam no Rio?
Como o rio Tietê era usado no passado?

Com a intensa urbanização das margens do Tietê, mesmo no período
colonial, o rio se transformou em um esgoto a céu aberto.
Imagem 2
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O que você vê na 2° imagem?
Por que esse rio chegou a esse estado?
Por que querem recuperar os rios?
Na década de 1970, seu índice de oxigenação chegou a 0%. Porém, ações
estão sendo empreendidas desde 1995 para recuperar o Tietê, pois ele forma uma
grande hidrovia que se integra à bacia do Rio da Prata.
Rio Pinheiros
Um dos principais rios da cidade de São Paulo, o rio Pinheiros é formado
pelos rios Guarapiranga e Grande (Jurubatuba). Possui 25 km de extensão e deságua
no rio Tietê.
É margeado pela via expressa Professor Simão Faiguenboin, conhecida
como Marginal Pinheiros, inaugurada em 1970. O rio recebeu esse nome dos jesuítas,
em 1560, pela quantidade de pinheiros-do-brasil na região. E também em função do
aldeamento indígena de mesmo nome.
Suas margens foram ocupadas paulatinamente. E o bandeirante Fernão Dias
foi um dos proprietários de terras, assim como havia o Forte Emboçava. Com o início
do movimento imigratório europeu e asiático, italianos e japoneses instalaram-se em
suas margens, além de clubes náuticos e estações de energia.
Na década de 1950, o Pinheiros foi canalizado e direcionado para a Represa
Billings, com a criação da Usina Hidrelétrica Henry Borden, em Cubatão. Mas
atualmente isso não acontece mais, e o bombeamento das águas só é permitido em
caso de chuvas muito fortes.
Imagem 3
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Rio Pinheiros em seu traçado original

Imagem 4

Rio Pinheiros atualmente
Como o rio Pinheiro era e como ele está agora?
Você acha que as rodovias tem alguma influência sobre a forma que o rio está hoje?
Você sabe o que é bombeamento de água?
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Rio Tamanduateí
Em tupi, “rio do tamanduá verdadeiro”, o Rio Tamanduateí nasce em Mauá,
passa pelas cidades de Santo André, São Caetano e São Paulo, e deságua no Tietê
nas imediações do Parque Anhembi.
Possui 35 km de extensão e é margeado pela Avenida do Estado. Até o início
do século XX, suas águas serviam de via navegável, mas a grande ocupação urbana
foi um fato determinante para que este rio, antes curvilíneo, se transformasse em uma
reta em 1930.
Um fato pitoresco: no meio do rio Tamanduateí havia uma ilha, chamada Ilha
dos Amores, que tinha quiosques para petiscos e bebidas: hoje é a Rua 25 de Março.

Imagem 5

Imagem 6
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Há alguma semelhança na imagem 5 e na imagem 6?
O que você vê na imagem 5?
Você já sabia que a rua 25 de Março era uma ilha?

Represa Billings
Em 1923, o engenheiro americano Asa White Kenney Billings projetou a
represa que leva seu nome e represou o rio Jurubatuba, ou Rio Grande, e o Rio da
Pedras. Dois anos depois, a Light construiu o dique do Rio das Pedras. Em 1949, o
projeto foi ampliado, recebendo as águas do Rio Tietê.
A represa abrange os municípios de Santo André, São Bernardo do Campo,
Diadema, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e São Paulo.

Imagem 7
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Imagem 8

O que é uma represa?
Para que ela serve?
Aula 3:
Nessa aula a proposta é que o professor apresente aos estudantes o
documentário Entre Rios: a urbanização de São Paulo e após a exibição solicite aos
alunos e escrevam uma redação com suas reflexões, críticas e opiniões sobre o
documentário e, sobretudo, estabeleçam relação com o que foi discutido e
apresentado nas aulas anteriores.
Aula 4:
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Propõe-se que o professor solicite uma atividade avaliativa, tendo em vista a
necessidade de verificar o que os estudantes aprenderam sobre o tema e de auxiliar
na sistematização dos conteúdos abordados nas aulas anteriores:
1) O que há de comum entre esses rios?
2) Por que os rios, que antes tinham tantas voltas, agora são retos?
3) Você acha que o processo de crescimento das cidades e alterações no
formato e trajetória dos rios influenciam/contribuem para as enchentes e alagamentos
que ocorrem em diversas partes da cidade atualmente? Justifique sua resposta.
4) Por que você acha que os rios, que antes eram saudáveis, se tornaram
poluídos?
5) Por que muitos rios foram transformados em esgoto?
6) Por que agora fala-se e realizam tentativas para ‘despoluir’ o Rio Tietê?
7) Você acha que essas mudanças citadas nos textos e mostradas nas
imagens foram boas ou foram ruins para os rios? Por quê?
8) Como os rios influenciam nossas vidas (atualmente)?
9) Você já conhecia algum desses Rios? Quais?
10) Você já ouviu alguma história desses rios? Qual?

Referências:
Documentário Entre Rios: a urbanização de São Paulo:
https://www.youtube.com/watch?v=Fwh-cZfWNIc&t=12s
Texto utilizado:
https://www.cidadeecultura.com/hidrografia-sao-paulo/
Imagens:
Rio Tietê, imagem 1:
https://s3.amazonaws.com/igui-ecologia/wp-content/uploads/2017/03/tieteantigamente.jpg
Rio Tietê, imagem 2:
https://abrilsuperinteressante.files.wordpress.com/2018/07/_-_panoramio__zardeto.jpg
Rio Pinheiros, imagem 3:
https://i.pinimg.com/originals/67/2c/a1/672ca1095044df719f07f67fff150268.j
pg
Rio Pinheiros, imagem 4:
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https://www.encontrapinheiros.com.br/pinheiros/wp-content/uploads/2017/05/riopinheiros.jpg
Rio Tamanduateí, imagem 5:
https://3.bp.blogspot.com/-NDR4aCSBfw/VDF0gr3epfI/AAAAAAAABOI/reFc8K0_9lc/s1600/1890tone.jpg
Rio Tamanduateí, imagem 6:
https://3.bp.blogspot.com/-oRIkGN2_s-U/UKYfoYkpqI/AAAAAAAAKFg/bQblBZhJL48/s1600/130.jpg
Represa Billings, imagem 7:
https://i.pinimg.com/originals/04/1d/a9/041da9cd77619130c17921dbac0259f
a.jpg
Represa Billings, imagem 8:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c5/Billings_200805
1703.jpg/1200px-Billings_2008051703.jpg
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Sequência Didática 5

Autor: Jonatas Ribeiro Linhares
Tema: As consequências do projeto de urbanização de São Paulo
Público alvo: 9º ano do Ensino Fundamental
Duração: 4 aulas
Introdução:
Às transformações urbanas pelas quais a cidade de São Paulo passou, foram
consequências de um longo processo de desenvolvimento e crescimento urbano.
Para Anderson Kazuo Nakumo, professor do Instituto das Cidades da
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), os grandes municípios brasileiros, não
foram planejados “para rejeitar os ciclos hidrológicos da natureza”: a evaporação das
águas e, depois as precipitações que atingem as cidades.
Além disso, diz, “cidades como São Paulo tiveram um crescimento
desordenado, com ocupações precárias construídas em encostas e várzeas de
pequenos rios e córregos o que desequilibra o curso normal das águas que correm
para grandes rios, como o Tiête”.
Objetivo geral:
A proposta dessa sequência didática, é discutir as consequências do projeto
de urbanização da cidade de São Paulo, arquitetada sobre rios para não impedir o
crescimento urbano.
Objetivos:
• Proporcionar aos alunos a ampliação de conhecimento quanto ao processo
de urbanização de São Paulo.
• Demonstrar como o processo de urbanização da cidade causa impactos na
atualidade.
•Conscientizar os alunos, sobre o problema das enchentes.
Materiais utilizados para a aula:
Documentário Entre Rios: a urbanização de São Paulo:
https://www.youtube.com/watch?v=Fwh-cZfWNIc&t=12s
• Uol notícias, Depois da enchente, rio Tiête deixa toneladas de lixo na área
urbana de Salto
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agenciaestado/2020/02/14/depois-da-enchente-rio-tiete-deixa-toneladas-de-lixo-na-areaurbana-de-salto.htm
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• G1 – São Paulo, Por que a cidade de São Paulo não consegue evitar as
enchentes frequentes?
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/02/10/por-que-a-cidade-desao-paulo-nao-consegue-evitar-as-enchentes-frequentes.ghtml

Proposta aula 1:
Nessa primeira aula a sugestão é que o professor apresente o documentário
Entre Rios: a urbanização de São Paulo aos estudantes e em seguida questione se
já conheciam o documentário, o que acharam do documentário e quais assuntos são
tratados. É interessante que o professor ou algum aluno anote os principais pontos
destacados pelos estudantes, isso poderá ser utilizado em atividade posterior ou
ajudará o professor a verificar o desenvolvimento da turma ao final da atividade.
Aula 2:
Aqui a sugestão é que o professor trabalhe com o texto da matéria jornalística
sobre o lixo deixado após a enchente na cidade de Salto. Essa atividade pode ser
realizada em duplas ou grupos, após a leitura sugerimos algumas questões para
facilitar a compreensão do texto e relacionar a enchente em Salto com questões
discutidas no documentário:

Depois da enchente, rio Tietê deixa toneladas de lixo na área
urbana de Salto
UOL Notícias

Depois da enchente que causou danos e levou à interdição parcial dos pontos
turísticos da cidade, agora é o lixo deixado pelo rio Tietê que afeta a rotina dos
moradores de Salto, no interior de São Paulo. Até a noite de ontem, ao menos 8
toneladas de material - garrafas PET, brinquedos, latas, isopor e restos de móveis
- tinham sido retiradas das margens do rio. O Parque das Lavras, atração turística
que concentra a maior parte dos resíduos, permanece interditado devido ao risco
de contaminação.
O lixo assentou também sobre as rochas do Complexo da Cachoeira, na região
central da cidade. Devido à dificuldade de acesso a essas áreas, o secretário do
Meio Ambiente, Ângelo Piva, acredita que será necessária pelo menos uma
semana de trabalho para concluir a limpeza. Segundo ele, o lixo provém
principalmente da capital e de cidades da região metropolitana de São Paulo,
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após ser carreado para o leito do rio pelas inundações que atingiram a região na
última segunda-feira (10). O material coletado está sendo desinfetado e
encaminhado para o aterro sanitário da cidade.
Imagem:

Temporal que atingiu a Grande São Paulo fez o Rio Tietê transbordar na cidade de Salto (SP).
Imagem: LUCIANO CLAUDINO

Questões
1- Qual o assunto tratado no texto?
2- O lixo deixado na cidade de Salto foi produzido pelos moradores desse
munícipio? Explique.
3 – Há alguma relação entre os assuntos discutidos no texto e as que estão sendo
tratadas no texto jornalísticos? Explique.
4- O processo de urbanização da cidade de São Paulo afeta cidades vizinhas como
Salto? Explique.

Aula 4:
Nessa aula propõe-se discutir outro texto jornalístico e relacioná-lo com o
documentário Entre Rios. Assim, solicitamos ao professor que apresente o
documento textual e em seguida algumas perguntas para ajudar os alunos a explorar
melhor o texto:
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Obs.: Para facilitar o trabalho com os estudantes a sugestão é recortar o
documento textual e extrair trechos que não serão aproveitados na discussão.
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Por que a cidade de São Paulo não consegue evitar as enchentes
frequentes?
G1 – São Paulo

A Grande São Paulo viveu um dia de caos nesta segunda-feira (10/2). Mais uma
vez, a estrutura da cidade não suportou o grande volume de chuvas que atingiu a
região.
Houve centenas de pontos de alagamento, ruas e avenidas intransitáveis, pessoas
ilhadas em carros e ônibus. Linhas de trens ficaram paradas, houve deslizamentos
e o transbordamento dos dois principais rios que cortam a capital paulista, o
Pinheiros e o Tietê.
O Corpo de Bombeiros atendeu a mais de 4 mil chamados desde a noite de
domingo, entre eles sete desabamentos, 132 pontos de inundação, 25 árvores
caídas e 17 vistorias de árvores na Grande São Paulo.
As enchentes em São Paulo, assim como outras grandes cidades brasileiras, são
históricas e recorrentes. Em 2016, por exemplo, 25 pessoas morreram depois de
uma noite de chuvas fortes — parte delas em deslizamentos. Em março de 2019,
ao menos 12 mortes foram registradas também em decorrência das chuvas.
Em bairros periféricos como Jardim Pantanal e Vila Itaim, no extremo leste da
capital, que chegam a ficar meses alagados — constantemente, os moradores
perdem móveis e eletrodomésticos para a água que invade suas casas.
Mas seria a chuva forte a principal culpada pelas enchentes? Ou a cidade foi
planejada e construída de uma maneira que deixa mais difícil suportar as
precipitações? A BBC News Brasil ouviu urbanistas para entender onde a cidade
errou e o que poderia ser feito para minimizar o problema.

Erros de planejamento
Para Anderson Kazuo Nakano, professor do Instituto das Cidades da Universidade
Federal de São Paulo (Unifesp), os grandes municípios brasileiros não foram
planejados para "respeitar os ciclos hidrológicos da natureza": a evaporação da
águas e, depois, as precipitações que atingem as cidades.
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"O normal seria a água se infiltrar no solo, para depois desembocar nos córregos e
rios, que então correm para o mar. E, assim, o ciclo recomeçaria", explica.
"Quando a chuva chega no espaço urbano, a água cai sobre no solo impermeável
e não consegue se infiltrar. Nossos canais e rios estão canalizados. Essas águas,
em grande quantidade e velocidade, escorrem para as sarjetas e galerias, que não
conseguem suportá-las."
Além disso, diz, cidades como São Paulo tiveram um crescimento desordenado,
com ocupações precárias construídas em encostas e várzeas de pequenos rios e
córregos, o que desequilibra o curso normal das águas que correm para grandes
rios como o Tietê.
"A periferia se expandiu, impermeabilizando o solo de áreas verdes. O ideal seria
criar processos de macrodrenagem que pudesse interferir nessa lógica, com a
criação de praças e parques lineares ao lado desses pequenos córregos e rios, de
modo a fazer com que a água se infiltre mais facilmente", explica o urbanista.
Os chamados piscinões, grandes espaços para represamento da água da
chuva, são sempre citados como obras públicas que podem diminuir as enchentes
— só a cidade de São Paulo tem 32 deles. Para Kazuo, os piscinões hoje "são parte
do problema" e não a solução.
"Não adianta você construir uma área de cimento, cercá-la com grades e esperar
que a água vá parar ali. Hoje, os piscinões acumulam lixo, têm manutenção
reduzida e acabam transbordando", diz.
[...]
Outras medidas contra enchentes
Na capital, o rio Tietê possui 53 bombas sob responsabilidade do Daae
(Departamento de Águas e Energia Elétrica), do governo do Estado, que passam
por manutenção semanal. Em 2019, o desassoreamento foi feito ao longo de 44
quilômetros do rio e retirou mais de 400 mil toneladas de sedimentos como areia e
argila em 2019, com investimento de R$ 49 milhões. Para 2020, está previsto
investimento de mais R$ 20 milhões para ações, especialmente no Alto Tietê.
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O nível do rio Pinheiros é o maior nos últimos 15 anos, de acordo com a Emae
(Empresa Metropolitana de Águas e Energia). Em 2019, as equipes da Emae
registraram recorde de retirada de sedimentos do leito do Pinheiros, com carga
equivalente à de 28 mil caminhões basculantes. Também houve a retirada de 9 mil
toneladas de lixo das águas.
Imagem:

Temporal que atingiu a Grande São Paulo fez o Rio Tietê transbordar na cidade de Salto (SP) Imagem:
LUCIANO CLAUDINO/ESTADÃO CONTEÚDO

Questões
1- Segundo Nakumo, por que os chamados “piscinões”, não são a solução do
problema?
2- A arquiteta urbanista e diretora do Movimento Defenda São Paulo, Lucila Lacreta
diz “que essa questão ambiental dificilmente será resolvida porque os interesses
econômicos costumam se sobrepor às questões ambientais”. Discorra sobre essa
afirmação.
3- Grande parte das enchentes, se dão por conta do projeto de urbanização, e a
forma de como nossos rios foram tratados, sem contar a falta de investimento e
políticas que podem conscientizar a população. Na sua opinião, como a questão
social agrava ainda mais, essa questão ambiental?
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4- Em que a matéria se assemelha, com o documentário “Sobre Rios”?
5- Você já presenciou, ou conhece alguém que sofreu com esse problema
ambiental, das enchentes, por se alterar a natureza? Se sim, comente um breve
relato.
6- Elabore um pequeno texto, sobre as consequências do projeto de urbanização
de São Paulo.
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