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cada pessoa, cada indivíduo, lê o mundo ao seu redor de uma 
forma única e especial.

Essa construção individualizada do mundo também acontece, 
da mesma maneira, quando vemos uma foto, uma pintura, 
assistimos a um filme e, claro, quando lemos um livro.

Este “caderno de incentivo à leitura” tem como objetivo maior 
estimular processos de leitura crítica das imagens e dos textos 
presentes no livro “Pelos caminhos do rio Paraná”, permitindo 
que seus conteúdos sejam explorados de forma abrangente e 
profunda, levando seu leitor ou leitora a querer saber ainda mais.

apesar do conteúdo estar direcionado a professores do ensino 
fundamental 2, sua proposta metodológica pode ser adaptada 
e utilizada para outros ciclos. a ideia é instigar entre os leitores e 
leitoras a observação, questionamento, pesquisa e construção de 
novos conhecimentos por meio da investigação.

dessa forma, esperamos que as diversas formas de interação 
com a obra se deem a partir de diferentes realidades socioculturais 
e, acima de tudo, por meio de diferentes leituras do mundo.
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Tema: nascente do rio Tema: primeiros habitantes

Atividade 1 Atividade 2

©1

A foto desta página mostra a união de dois rios, o 
Grande e o Paranaíba. Uma das confluências mais fa-
mosas de rios no Brasil é a que acontece entre os rios 
Negro e Solimões, formando o rio Amazonas.

Busque na internet imagens dessa confluência e com-
pare-a com a foto da página 20.
	Próximo a que cidade o rio Paraná passa a existir?
	Você vê semelhanças e diferenças nas imagens? 
	Quais são?
	Por que os rios Grande e Paranaíba possuem coloração 
diferente?

Note na imagem que é possível identificar três gran-
des grupos de terra firme, que correspondem a três 
estados diferentes.
	Quais são esses estados? Consulte imagens 
cartográficas em livros ou na internet e identifique 
quais são esses estados.
	Agora que você identificou onde a imagem foi tirada no 
mapa, qual o nome da ponte que aparece na imagem e 
quando ela se tornou a maior ponte fluvial do Brasil (com 
3.700 metros de extensão)?

Jean-Baptiste Debret (1768-1848) foi um grande 
desenhista e pintor francês. Esse artista participou 
da Missão Artística Francesa, em 1817, que fundou, 
no Rio de Janeiro, uma academia de Artes e Ofícios, 
mais tarde Academia Imperial de Belas Artes, onde 
lecionou. Ao retornar à França, Debret publicou, 
em 1831, o livro “Viagem Pitoresca e Histórica ao 
Brasil (1834-1839)”, onde documentou diferentes 
aspectos do meio ambiente, dos habitantes nativos 
e da sociedade brasileira no início do século 19. As 
imagens desta página trazem um pouco da obra de 
Debret ao representar o Brasil e sua cultura.
	Que materiais foram utilizados por Debret para 
elaborar as imagens representadas nesta página? São 
os mesmos materiais que utilizamos artisticamente 
nos dias de hoje?
	O que você está vendo em cada uma das representações 
do artista?
	Há pessoas representadas em sua obra? Quem são? 
Como elas viviam?
	É possível afirmar que essas pessoas tinham uma vida 
boa? O que as imagens e o texto nos fazem pensar nesse 
sentido?
	O que é, para você e seus colegas, ter uma vida boa?
Você e seus colegas se imaginam morando nesses tipos 
de construção? Como vocês acreditam que seria essa 
experiência?

As diversas formas de moradia representadas por 
Debret mostram de maneira clara a importância do 
uso muito criativo de diferentes matérias-primas 
presentes na natureza.
	Que matérias-primas estão representadas nas imagens 
de Debret?
	Esses mesmos materiais ainda são utilizados pelos 
povos nativos brasileiros?
	Nós somos capazes de identificar tais materiais no 
nosso dia a dia? Se sim, onde? Se não, por que os 
abandonamos?
	Quais os materiais que utilizamos para construir nossas 
moradias modernas? Você é capaz de identificar qual 
a matéria-prima utilizada em cada um deles e qual a 
origem de cada uma?

Pela lei ambiental brasileira, a vegetação que se lo-
caliza às margens dos rios (matas ciliares ou matas de 
galeria) pertence a uma categoria denominada “área 
de preservação permanente”, cuja abreviação é APP.
Segundo O Fundo Mundial pela Vida Selvagem (WWF): 

“Toda a vegetação natural presente ao longo das 
margens dos rios, e ao redor de nascentes e de re-
servatórios, deve ser preservada. A largura da faixa 
de mata ciliar a ser preservada está relacionada com a 
largura do curso d’água.”
	Qual a importância das matas ciliares? Quais os proble-
mas decorrentes da retirada das matas ciliares?
	Na foto, é possível afirmar que a mata ciliar está pre ser -
vada? Dialogue com seus colegas e professores sobre 
suas observações. 

Você notou na foto que existe uma chata navegando 
pelo rio à direita da imagem?
	O que é uma “chata” e em que sentido ela está navegando?
	O transporte de produtos por vias fluviais ainda é comum 
no Brasil?
	O que será que a chata pode estar transportando? 

©2

Vista da confluência dos rios Grande, de águas mais escuras, e Paranaíba, para formar o rio Paraná Gravuras de Jean-Baptiste Debret, século 19
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Atividade 3

Tema: a expedição de 1905 
Os séculos 19 e 20 foram palco de grandes viagens de 

exploração pelo território brasileiro. Segundo o site da 
Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin da Universidade de 
São Paulo, um bom exemplo dessas aventuras está reunido 
na vasta obra produzida pelos naturalistas alemães Johann 
Baptist von Spix e Karl Friedrich Philipp von Martius que, 
entre 1817 e 1820, empreenderam uma expedição científi-
ca que percorreu cerca de 10 mil quilômetros no território 
brasileiro. A expedição resultou em dezenas de publicações 
que abordaram temas como botânica, zoologia, etnografia, 
linguística, além da própria narrativa da viagem.
	Busque na internet a imagem de um mapa que mostre 
a trajetória dessa viagem de exploração pelo Brasil 
realizada por Martius e Spix e tente identificar por quais 
biomas bra  sileiros eles passaram, e se conheceram o rio 
Paraná e seus afluentes.

A Expedição de 1905 pelo rio Paraná foi fundamental 
para que se conhecesse melhor a geografia dessa região 
do país. As fotos das páginas 32 e 33 do livro mostram 

como foi esse processo de descobertas.
	O que lhe chama mais a atenção nas fotos dessas pá gi nas?
	Qual o principal motivo da realização dessa expedição?
	Quem são as pessoas que aparecem nessas imagens?	
	Qual você imagina ser o papel de cada uma nessa ex pe-
dição?
	Como será que essas pessoas chegaram a essa região 
do país?
	Localize em um mapa onde se encontravam as quedas 
de Urubupungá. O que aconteceu com elas?
	Será que ainda existem no rio Paraná peixes tão 
grandes quanto os mostrados na foto? Que peixes você 
conhece que habitam os rios brasileiros?

Se desejar, busque informações na internet sobre 
outras expedições naturalistas que ocorreram no Brasil 
durante os séculos 19 e 20, como a Expedição Langs-
dorff que ocorreu entre 1824 e 1829, e que percorreu 
mais de 16 mil quilômetros pelo interior do Brasil. Será 
que eles passaram pelo rio Paraná?

Tema: energia hidrelétrica 

Atividade 4

Graças à sua disponibilidade hídrica associada a con-
dições geográficas e geológicas favoráveis, o Brasil, his-
toricamente, tem optado por obter sua energia por 
meio de hidrelétricas.

Segundo o Relatório da Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel, 2017):

“Cerca de 90% do suprimento de energia elétrica 
do país provém de geração hidráulica, e o petróleo 
representa mais de 30% da matriz energética nacional. 
Apesar da importância dessas fontes, a conjuntura atual 
do setor elétrico brasileiro – crescimento da demanda, 
escassez de oferta e restrições financeiras, socioeconô-
micas e ambientais à expansão do sistema – indica que 
o suprimento futuro de energia elétrica exigirá maior 
aproveitamento de fontes alternativas.”

Hidrelétricas  importantes da região Sudeste e Sul 
aproveitam as águas do rio Paraná.
	Localize em um mapa onde se localizam essas usinas 
hidrelétricas.
	Quantas usinas hidrelétricas já foram construídas ao longo 
do rio Paraná?

	Por que motivos e quando elas foram construídas?
	Como é a distribuição de hidrelétricas no Brasil, por região?  
Qual tem mais? 
	Qual a relevância das usinas do Sudeste e do Sul quando 
foram construídas?
	Atualmente, existem outras opções às energias hidrelétrica 
e térmica, aquela obtida via combustíveis fósseis? Quais são?
	Quais as vantagens e desvantagens de cada forma de 
obtenção de energia?
	As usinas hidrelétricas são grandes e complexas obras 
de engenharia que empregam milhares de pessoas em 
sua construção e que podem levar décadas para serem 
concluídas.
	Imagine que você e seus colegas receberam como tarefa 
construir uma usina hidrelétrica em um grande rio próximo 
à sua cidade. Quais as etapas de construção de uma grande 
usina? 
	O que você notou de diferente e o que chamou sua atenção 
no vídeo dentro da usina (página 56)?
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As quedas de Urubupungá, cujo desnível viabilizou, mais de 60 anos depois, a instalação das usinas Ilha Solteira e Jupiá

A hidrelétrica Ilha Solteira é a sexta maior do Brasil em geração de energia
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Atividade 5

Tema: impacto socioambiental
 Todas as espécies do planeta estão em constante 

interação com seu ambiente. Da mesma forma que 
dependem diretamente de seus recursos, elas também 
o modificam de diferentes formas e intensidades. O 
ser humano, notadamente, é a espécie de ser vivo que 
mais tem alterado os ambientes, em especial, a partir 
da Revolução Industrial. Olhando e analisando as fotos 
presentes no capítulo 2, é possível ver diversas formas 
de atividades humanas e seus impactos associados.
	Quais as atividades humanas retratadas no capítulo 2?
	Qual o papel de cada atividade e sua importância para o 
ser humano?
	Como seria a sua vida se algumas dessas atividades 
deixassem de existir?

Analisando as imagens que retratam a construção de 
uma usina hidrelétrica, reflita sobre as questões a seguir:
	A energia gerada por hidrelétrica pode ser considerada 
limpa e renovável? 
	Quais os benefícios da construção de uma hidrelétrica? 
	Quais os impactos ambientais da construção de uma 
hidrelétrica?

	Que tipos de problemas sociais a construção de uma 
hidrelétrica pode causar?
	Que tipos de benefícios sociais a construção de uma 
hidrelétrica pode trazer? 
	Quais sentimentos transmitem a crônica e o poema de 
Carlos Drummond de Andrade?

“Aconteceu em Rubineia”
Que é Rubineia, onde fica? Rubineia já era, 
e não fica propriamente, ficava na margem 
esquerda do rio Paraná, em São Paulo. Sete 
mil habitantes na pequena cidade civilizadíssima, 
pois quando tinha de dar nome a ruas, não 
fazia por menos: batizava-se de Machado 
de Assis, Manuel Bandeira, Guimarães Rosa, 
Cecília Meireles, Mário de Andrade, Graciliano 
Ramos, outros mais. Esquecendo-se de que 
estamos vivos, lembrou-se ainda de Vinicius e 
deste escrevente; dele, com justiça; de mim, 
como brincadeira. (...)
Carlos Drummond de Andrade (1925-1987)
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Tema: a vida nas margens 

Atividade 6

Ao longo das margens do rio Paraná, a vida das pessoas 
pode ter uma relação próxima com o rio. Ao mesmo 
tempo, as mudanças geradas pelas hidrelétricas abriram 
novas janelas espaciais e temporais de oportunidades.
	De que vive a população que mora ao longo do rio Paraná?
	Como vive a população que mora ao longo do rio Paraná? 
	Como você imagina que seria a sua vida vivendo às 
margens de um grande rio?
	Quais as principais atividades econômicas nas margens 
do rio Paraná? 
	Como essas atividades econômicas estão relacionadas 
com as hidrelétricas? 
	Essas atividades econômicas podem ser consideradas 
sustentáveis?

	As atividades econômicas vão se alterando à medida que 
percorremos o rio?
	Que atividades de lazer são possíveis graças ao rio e aos 
reservatórios das hidrelétricas?
	Como você imagina que essas atividades mudaram a 
vida das pessoas da região? 
	As páginas 70 e 71 apresentam o “ciclo da celulose”. Em 
que produtos podemos encontrar a presença da celulose?
	Quais os impactos ambientais positivos e negativos 
associados à produção de celulose?
	Busque uma imagem que represente a obtenção da 
celulose desde a plantação do eucalipto até sua utilização.

©2

A antiga igreja de Rubineia, em imagem captada antes da inundação

Às margens do Paraná, Três Lagoas tem a maior produção mundial de celulose a partir de florestas plantadas de eucalipto
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Atividade 7

Tema: no leito natural 
A construção de uma usina hidrelétrica é importante 

para o desenvolvimento regional e local. Ao mesmo tem-
po,  gera impactos sociais e ambientais. A foto de abertura 
do capítulo 4 tem como título “Enfim com curso natural”.
	O que o título desse capítulo sugere para você?
	É possível ver alguma presença humana nessa região 
fotografada? Se sim, o que as pessoas podem estar 
fazendo?

Na página 96, pode-se ler no terceiro parágrafo:

“O último trecho livre de represamento no 
rio Paraná no território brasileiro é protegido 
por lei federal desde 1997, com a criação do 
Parque Nacional da Ilha Grande, uma área de 
78.875 hectares de proteção integral. O nome 
faz referência à maior ilha do arquipélago, que 
tem cerca de 180 ilhas e ilhotas além da Ilha 
Grande e seus cerca de 120 quilômetros de 
comprimento e 10 quilômetros em seu trecho 
mais largo.”

	Você já visitou algum Parque Nacional ou Estadual? Quais 
as funções de um Parque Nacional ou Estadual?

Os Parques Nacionais fazem parte de uma categoria 
de áreas preservadas denominada Unidades de Pro-
teção Integral. Busque na internet mais informações 
sobre outras áreas de proteção integral. Elas podem 
ser achadas em um documento oficial denominado 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC, 
Lei 9.985, de 18 de julho de 2000).
	É importante para o ser humano preservar áreas naturais? 
Por quê?
	Existe algum tipo de unidade de conservação na sua 
cidade? Você já chegou a visitá-la?

Os rios no Brasil e no mundo são ambientes que abri-
gam uma grande diversidade de formas de vida, desde 
micro-organismos até grandes peixes (como os repre-
sentados nas páginas 108 e 109) e mamíferos, como o 
peixe-boi, por exemplo.
	Existem muitos rios, riachos ou córregos na sua cidade ou 
próxima a ela? 
	Quais as relações que a população tem estabelecido com 
esses corpos de água doce?
	É possível usufruir de peixes e de atividades de lazer nos 
corpos de água doce da sua cidade? Se não, por quê?

Atividade 8

Tema: as Sete Quedas 
Assista à reportagem sobre o fim das Sete Quedas 

acessível pelo QR Code da página 110. Observe que  
milhares de pessoas, de todas as partes do Brasil e do 
mundo, iam visitar essas cachoeiras. E que houve um 
acidente logo antes do enchimento do reservatório de 
Itaipu, em 1982, matando 32 turistas. Segundo as in-
formações da época, seis pessoas sobreviveram, salvas 
por pescadores da cidade de Guaíra.
	Localize no mapa onde ficava o Parque Nacional das 
Sete Quedas, município de Guaíra (PR).
	O que aconteceu com essa área de preservação?
	Você conhece algum parente ou amigo que tenha visto 
as Sete Quedas? 
	Que faixa etária de pessoa você precisa procurar?
	Que semelhanças e diferenças existem entre Sete 
Quedas e as Cataratas do Iguaçu? 

Para conhecer um pouco mais sobre histórias simila-
res à que aconteceu em Guaíra, busque na internet a 
letra (ou um vídeo) da música “Sobradinho”, composta 
por Sá e Guarabira, em 1977.
	De que trata a música dos dois compositores?
	Onde fica a Usina Sobradinho? Localize-a em um mapa 
na internet.
	Existem semelhanças entre as histórias de Sobradinho e 
Guaíra? Quais são?
	Atualmente, existem muitos projetos de construção de 
usinas eólicas no Brasil. Busque na internet algumas 
informações sobre esses planos.
	Em que regiões estão os maiores planos de instalação 
dessas usinas? Por quê?
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Somente a partir da hidrelétrica Porto Primavera, o Paraná corre no seu leito natural, até chegar à represa de Itaipu

Pouco depois das Cataratas do Iguaçu, suas águas se juntam ao Paraná
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Atividade 9

Tema: a tríplice fronteira
Grandes rios são, em muitos casos, utilizados como de-

limitadores de fronteiras entre nações ou entre estados.
Observe atentamente a imagem das páginas 128 e 

129 e identifique quais países estão representados nela e 
quais os rios que os separam fisicamente. Se necessário, 
busque mapas na internet e localize a região da foto 
bem como as demais informações solicitadas.
	Quais as cidades que fazem parte da tríplice fronteira 
Brasil-Paraguai-Argentina?
	Qual a direção dos fluxos dos rios Paraná e Iguaçu na 
foto grafia?
	A que se deve a diferença de coloração nas águas de 
ambos os rios?
	Que tipo de embarcação é visível no rio Paraná? Para que 
servem e qual seu destino? 
	Você notou que a maior parte dos nomes de rios que 
trabalhamos até aqui tem seus nomes originados de uma 
língua indígena, como Paraná e Iguaçu? Busque na internet 
que língua indígena é essa e qual o significado das 
palavras Paraná e Iguaçu.

	Há algum rio ou córrego na sua cidade que também 
possui seu nome originário de alguma língua indígena? Se 
sim, busque na internet o significado desse nome.
	Realize uma busca, com ajuda de um mapa da internet, 
sobre diferentes rios que são utilizados como divisas de 
estados.

A Ponte da Amizade (vista no topo da imagem sobre 
o rio Paraná) foi construída durante as décadas de 1950 
e 1960, sendo inaugurada em 27 de março de 1965. 
Ela possui 552 metros de comprimento, 78 metros de 
altura e faz a ligação entre duas cidades.
	Que cidades são essas e quais suas principais caracterís-
ticas dos pontos de vista social e de atividades econômicas 
principais?
	A cidade localizada em território paraguaio é bastante 
visitada por brasileiros, especialmente antes das festas de 
fim de ano. O que eles buscam nessa cidade?
	Quais as possíveis consequências sociais e econômicas 
dessa atividade?
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Atividade 10

Tema: a bacia do prata 
Observe com atenção a imagem de satélite da página 

138, a qual mostra o delta do rio Paraná. Localize em 
um mapa na internet (com maior escala) qual a região 
exata da América do Sul a foto de satélite representa. 
Quais as cidades mais próximas do delta do Rio Paraná?
	Por que essa região particular é chamada geografi ca men-
te de delta?
	Quais outros rios formam deltas no Brasil? E no mundo? 
Localize alguns deles em fotos de satélite na internet e 
veja se todos possuem aparência similar. Se não, quais 
seriam os possíveis motivos dos deltas diferirem entre si?
	No encontro dos rios com o mar pode existir um 
ecossistema litorâneo importante para a manutenção da 
vida marinha. Como se chama esse ecossistema e quais 
suas principais características?
	Ainda nessa imagem, que áreas de proteção ambiental, 

como parques nacionais, são possíveis observar?
	Quais atividades econômicas são desenvolvidas nessa 
região do delta do rio Paraná?

Uma das principais características de um delta é que 
ele recebe o depósito de grandes quantidades de se-
dimentos trazidos pelos rios, fenômeno que promove 
a formação de uma grande área de transição entre 
a água totalmente doce e a água totalmente salgada. 
Essa composição e característica muito particulares 
influenciam toda a vida na região.
	Que tipos de seres vivos vivem na interface entre a água 
doce e a água salgada?
	Esses seres vivos são capazes de tolerar tanto 
ambientes mais salgados quanto menos salgados. Quais 
são as características fisiológicas particulares que esses 
seres devem possuir?A tríplice fronteira, entre Brasil, Argentina e Paraguai, determinada pelos rios Paraná e Iguaçu

Visão de satélite permite acompanhar o trajeto do rio Paraná na Argentina, até o mar
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Garantir o pleno desenvolvimento 
humano e social e, ao mesmo tempo, 
aliar conservação da natureza e de 
diferentes formas de vida e cultura tem 
sido um grande desafio a todas as na-
ções, governantes e populações.

como garantir uma forma de desen-
volvimento que seja sustentável em 
todas as suas dimensões?

Você, como educador e cidadão, faz 
parte desse desafio, e suas escolhas 
determinam não somente seu futuro, 
mas também o de muitas outras pes-
soas, e é fundamental que haja cada 
vez mais diálogo para que possamos 
pensar e construir um futuro mais volta-
do para um bem coletivo.

Para dar continuidade a esse debate 
fundamental para todos nós, sugeri-

Atividade 11

Tema: mapas de ontem e hoje

Mapa retirado do livro “Exploração do rio Paraná”

Vídeos educadores

mos que você incentive o acesso aos 
ví deos pelos Qr codes do livro “Pelos 
caminhos do rio Paraná” e às referên-
cias que constam no último capítulo.  

dessa forma, seus alunos poderão 
assistir a vídeos selecionados que 
tratam de mais aspectos relacionados 
ao Paranazão, exercitando ainda mais 
a escuta e a empatia, habilidades 
essenciais aos verdadeiros cidadãos 
do século 21. E consultar uma série de 
dados extras que auxiliaram a produzir 
este conteúdo.

Esperamos que todas as atividades 
inspirem você, seus colegas e educan-
dos a prosseguir estudando e buscan-
do soluções para seus desafios e de seu 
território. afinal de contas, todos os espa-
ços são, de alguma forma, educadores. 

QR Code na capa do livro, que 
apresenta seu conteúdo. Você pode 
acessar vários vídeos relacionados ao 
projeto usando seu smartphone

que isso ocorreu.
	Identifique no mapa de 1905 os locais onde foram 
construídas as Usinas Jupiá e Ilha Solteira. O que você 
nota de diferente comparando os dois mapas? O que 
explica essa diferença?
	Leia as páginas 22 a 24 do livro e reflita sobre como os 
povos indígenas passavam o conhecimento espacial da 
região que habitavam. Será que eles chegaram a produzir 
mapas?
	Tente imaginar como eles poderiam produzi-los e que 
materiais iriam utilizar.
	Observe o mapa da página 130 e compare com o mapa 
abaixo. Aponte as principais diferenças. Qual deles você 
teria mais facilidade em reproduzir à mão livre? Por quê?

Observando o mapa de 1905, vemos que os rios estão 
bem representados e correspondem com precisão a 
representação atual. Como eles conseguiam cartografar 
(criar mapas) sem ajuda das tecnologias atuais? Realize 
pesquisa na internet sobre técnicas antigas de cartografia 
e compartilhe com seus colegas e com o professor.

A produção de mapas faz parte da história da hu-
manidade, sendo tão antiga quanto a escrita. Pesquisas 
arqueológicas identificaram mapas antigos em diferentes 
partes do mundo, alguns datando mais de 4 mil anos. 
E a principal função dos mapas não mudou desde os 
tempos antigos: organizar e guardar informações sobre 
a superfície terrestre.

Ao longo dos séculos, as técnicas de produção de 
mapas têm evoluído.

Hoje os avanços tecnológicos (satélites, GPS, e softwa-
res de mapeamento) têm contribuído para a produção 
de mapas cada vez mais precisos. Contudo, os mapas 
antigos, como o mapa abaixo, ainda são importantes 
fontes de informações, pois representam e espacializam 
o conhecimento científico da época.
	Observe o mapa presente no livro e compare com o ma-
pa de 1905. Que elementos e características diferenciam 
os dois mapas?
	Observe os nomes dos estados que aparecem nos dois 
mapas.
	Houve alguma mudança? Se sim, explique quando e por 
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