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RESUMO 

 

 A Agenda 21 recomenda em seu capítulo 36, que trata da promoção do 

ensino e da conscientização pública, a reorientação do ensino para o 

desenvolvimento sustentável. Pensar globalmente, mas agir localmente é o mote 

para as ações a serem desenvolvidas também no âmbito escolar. Dentro dessa 

recomendação, esse trabalho se propõe a fornecer subsídios para os alunos de uma 

escola pública conhecerem para valorizar o Patrimônio Natural da região em que 

estão inseridos. Este constitui-se também, um dos objetivos propostos nas Diretrizes 

Curriculares de Ciências Naturais para os alunos do Ensino Fundamental. O 

presente trabalho contemplou esse objetivo através de um projeto de intervenção 

desenvolvido com uma turma de oitava série de uma escola do Paraná. Trata-se de 

uma estratégia de ação ligado ao Programa de Desenvolvimento Educacional, uma 

política do Governo do Estado. O principal objetivo foi levar os alunos a conhecerem 

o Parque Estadual de Vila Velha, explorando ainda as várias oportunidades de 

aprofundamento do conteúdo que a atividade oferece. Tendo o Parque como tema 

gerador, foram contemplados conteúdos de Ciências, História, Geografia, Língua 

Portuguesa e Artes. As atividades foram desenvolvidas com 90 alunos, contando 

com estratégias metodológicas variadas como discussões, aulas práticas, 



 
 
 

excursões, produção de textos e gravuras, entre outras. Houve uma prévia 

discussão com os alunos antes da visita ao Parque, seguida de representações 

gráficas e um questionário para avaliar o nível de conhecimento destes antes e 

depois do Projeto. Os resultados mostram que, apesar de residirem na mesma 

cidade onde está localizado o Parque, 90% dos alunos não o conheciam. Pôde-se 

concluir, através da análise do material produzido pelos alunos, que houve uma 

aprendizagem significativa por parte dos envolvidos, desenvolvimento de habilidades 

variadas como aumento da sociabilidade entre alunos e professores, ampliação dos 

conhecimentos regionais e troca de conhecimento. O projeto possibilitou ainda que 

os alunos relacionassem os conhecimentos adquiridos ao seu cotidiano, valorizando 

ainda mais o patrimônio em questão. Devido à perspectiva interdisciplinar inerente 

ao trabalho desenvolvido, houve o favorecimento de uma aprendizagem significativa, 

justificando a ampliação do projeto para as próximas turmas. 
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INTRODUÇÃO 

  

Observamos que muitas vezes o nome de Vila Velha está vinculado ao nome 

da cidade - Ponta Grossa, cidade de Vila Velha – fala-se do parque como se fosse 

conhecido por todos os moradores da cidade. Mas, a maioria dos  moradores da 

cidade, bem como os nossos alunos não o conhecem.  Ainda que conheçam 

algumas de suas lendas, desconhecem a vegetação e sua fauna predominante e 

também a sua constituição rochosa. Buscando meios para associar a educação 

ambiental com a educação patrimonial, responsável pela consideração de 

patrimônio  natural e cultural por meio da preservação que constrói memórias, 



 
 
 

identidades e subjetividades questionadoras. O conhecimento criado na área de 

gestão territorial  pode e deve ser o agente otimizador de novos processos 

educativos que conduzam as pessoas por caminhos onde se vislumbre a 

possibilidade de mudança e melhoria do seu ambiente total. É um processo lento e 

contínuo, que inclui decidir coletivamente e influi nas relações mais íntimas entre os 

seres humanos.  

Não é um processo educacional que caiba em uma sala de aula, vai além da 

escola, se relaciona com o que as pessoas fazem, desde o motivo porque o fazem. 

Desde o seu pensamento lógico, à sua consciência e seus sentimentos, até os seus 

hábitos e condicionamentos. O ambiente considerado como espaço construído inclui 

o mundo natural, mas não como realidade autônoma, independente, sem sujeito 

social. O ser humano vive e realiza sua existência num espaço e tempo que ele 

define e redefine como produção de sua intervenção através do trabalho, da 

construção da moradia, do lúdico, das relações sociais produzidas, da convivência, 

do consumo, da transformação e destruição da natureza. 

Paulo Freire (2004, p.11) diz que “a leitura do mundo precede a leitura da 

palavra; daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da 

leitura daquele”.  

 

 

JUSTIFICATIVA  

 

Se não nos dispusermos a enfrentar a educação como um processo de 

mudança, a ler e reler o ambiente construído sócio-historicamente, a resgatar as 

práticas tradicionais, a respeitar e estimular a manifestação de diversas culturas e 

saberes, na prática a mesma educação que ensina pode deseducar, e pode correr o 

risco de fazer o contrário do que pensa que faz, ou do que pensa que pode fazer. 



 
 
 

 A escola enquanto espaço privilegiado pela produção de conhecimentos, 

socialização e universalização de saberes é responsável pelo desenvolvimento e 

formação das novas gerações. O atual quadro de degradação ambiental não tem 

sua origem na falta de educação dos indivíduos mas sim, na visão de mundo  

adotada e construída historicamente pela sociedade, cujos valores econômicos 

contrapõem-se aos princípios da vida. Portanto, apenas a transmissão de 

informações sobre os processos ecológicos e sobre os fatores bióticos e abióticos 

são insuficientes  para promover uma educação crítica e transformadora da 

realidade. Acreditamos que só conseguiremos alcançar a mudança atitudinal através 

da sensibilização, uma vez que apenas o conhecimento não basta. As relações de 

patrimônio ambiental e identidade cultural estão relacionadas com o modo de vida e 

existência de uma comunidade, acontece no dia a dia das pessoas, num 

determinado lugar e sociedade. O presente trabalho busca o desenvolvimento de 

sentimentos de patrimônio e identidade cultural dos educandos e da comunidade 

entorno  com o Parque Estadual de Vila Velha, apresentando-os  como  sujeitos 

constituídos por seu grupo social, que interagem com diferentes tipos de 

conhecimentos, interpretando-os a partir de suas idéias, seus valores, costumes e 

crenças os quais provém de influências socioculturais que fazem parte de suas 

vivências. Cada sujeito é constituído por sua cultura e por suas experiências 

relacionadas à sua vivência e sua interpretação de mundo. 

 

 

OBJETIVOS 

 

- Sensibilizar os alunos e comunidade entorno para a  compreensão de que o 

Parque Estadual de Vila Velha  é nosso patrimônio ambiental e cultural e faz parte 

da nossa identidade. 



 
 
 

- Estimular nos alunos o desenvolvimento de uma visão ecológica, que lhe permita 

perceber a interdependência entre os seres vivos e o meio ambiente e avaliar como 

o equilíbrio dessas relações é importante para a sobrevivência da espécie humana e 

da continuidade da vida no planeta. 

- Visitar o Parque Estadual de Vila Velha para realizar observação e estudo. 

- Reconhecer as principais formações rochosas encontradas no Parque Estadual de 

Vila Velha (PEVV). 

- Diferenciar os principais tipos de vegetação encontrados no Parque. 

- Estudar as principais espécies da fauna encontrada no PEVV. 

- Pesquisar as lendas mais conhecidas utilizadas para explicar a formação da 

“Cidade de pedras”. 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 A aprendizagem é significativa quando um novo conteúdo tem uma conexão 

com o conhecimento prévio do aluno, passando a ter um significado para ele, por 

isso, se faz necessária a prática constante de  reflexões sobre o meio ao qual nos 

encontramos inseridos. Nos limites da compreensão e da consciência a teoria mais 

importante que podemos ensinar aos nossos educandos do ponto de vista 

ambiental, social e político é a crença e a experiência, de que suas ações podem e 

devem fazer a diferença no mundo à sua volta e principalmente, no espaço de 

convivência escolar. A escola precisa criar novas formas de entender e compreender 

as representações sócioambientais, de pensar e viver as relações com o planeta, o 

ambiente natural, social, econômico e cultural.  

 Internacionalmente, a abordagem educativa que considera os aspectos 

ambientais incorpora três grandes domínios (SATO, 1992): Educação sobre o 

ambiente – favorece a aquisição de experiências e conhecimentos na área 



 
 
 

ambiental e seus problemas correlatos (concepção positivista com ênfase no 

domínio cognitivo). Educação no ambiente – desperta valores e motivações que 

considerem um ambiente mais adequado (concepção construtivista com ênfase no 

domínio afetivo); Educação para o ambiente – promove a aquisição de habilidades e 

competências para agir e resolver os problemas ambientais (concepção 

reconstrutivista com ênfase no domínio participativo).   

 Nosso objeto de estudo - o Parque Estadual de Vila Velha, sua criação, suas 

lendas, sua flora e fauna, a composição de suas rochas  mas, principalmente a 

formação em nossos alunos e comunidade entorno de uma identidade afetiva com 

relação ao Parque, que é o maior patrimônio ambiental e cultural dos moradores de 

Ponta Grossa.  

Vila Velha – PEVV, desenvolvido em arenitos do Carbonífero Superior e de 

grande valor científico. Situada a 20  Km de Ponta Grossa, região dos Campos 

Gerais, sob as seguintes coordenadas geográficas: 25° 14’ 09” de latitude Sul e 50° 

00” 17” de longitude oeste, altitude 917 metros. O principal acesso ao local é 

realizado através da rodovia BR – 376, importante corredor viário que interliga o 

Norte do Paraná ao litoral, passando por Curitiba. Com uma área  de 3.122 há, em 

12/10/1953, pela Lei  nº 2.192, foi criado o Parque estadual de vila velha. Em 1966 o 

conjunto Vila velha foi tombado pelo Departamento de Patrimônio Histórico e 

Artístico do Estado.  

 Vila Velha constitui um patrimônio natural de valor inestimável. As esculturas 

naturais tem forte impacto paisagístico, atraindo visitantes  do Brasil e do mundo. O 

local é adequado para atividades de educação ambiental, pois além do relevo 

ruiniforme apresenta ainda ecossistemas naturais preservados, com espécies 

endêmicas, ameaçadas de extinção. 

 A área apresenta vegetação de campo e capões de mato esparsos, onde se 

destacam Campos e áreas de Floresta Ombrófila Mista, onde se destacam os 

Pinheiros do Paraná. O clima é mesotérmico com verões frescos, úmido e 



 
 
 

temperado, não apresentando estação seca definida (subtropical úmido). Topografia 

ondulada com escarpas, possuindo vários cursos d´água, que deságuam no Rio 

Tibagi. Abriga uma fauna variada: lobos guará, jaguatiricas, quatis, gatos-do-mato, 

iraras, furão, catetos, veados, tatus, pica-paus, pombas, perdizes, tamanduás 

bandeira e mirins, diversos tipos de aves.   

 As esculturas naturais em arenito de Vila Velha constituem um 

impressionante exemplo de relevo ruiniforme, derivado da associação  de processos 

erosivos com características preexistentes da rocha, atualmente se fala muito na 

ação erosiva das águas meteóricas, que compreendem a água existente na 

natureza, na forma de chuva, neve ou granizo. 

 O Arenito Vila Velha, incluído no Grupo Itararé possui coloração avermelhada 

pela presença de cimento ferruginoso. Apresenta granulação média e fina. As 

esculturas naturais apresentam altura variável de até 30 metros. A sua formação 

arenítica e o resultado do depósito de um grande volume de areia há 

aproximadamente 340 milhões de anos, no período Carbonífero, quando esta região 

estava coberta por um lençol de gelo. Com o degelo, esse material foi ali deixado, e 

com a erosão normal  e as águas dos riachos da frente glassiária engrossando, 

esses depósitos foram retalhados, originando os arenitos de Vila Velha. Essa 

evolução continua ocorrendo. Vila Velha está exposta à ação atmosférica e suas 

formações sugerem variadas figuras como: camelo, índio, noiva, garrafa, bota, 

esfinge, taça, etc. 

 O solo do PEVV é ácido, com pH 4 a 5, pobre em elementos nutritivos e 

matéria orgânica, muito arenoso e com baixa capacidade de retenção de água  

(MELO, M. S. ; MORO, R. S. ; GUIMARÃES,  G. B, 2007). 

 Em conjunto com as formações areníticas, as Furnas e a Lagoa Dourada 

constituem os principais atrativos turísticos do parque. As furnas, localizadas a 3 Km 

do conjunto principal dos arenitos, são poços de desabamento com pareces verticais 

semelhantes a crateras, duas delas estão abertas à visitação. A maior delas possui 



 
 
 

um elevador panorâmico que leva até uma plataforma flutuante situada no espelho 

d’água. Suas paredes verticais atingem uma profundidade de mais de  cem metros, 

com um volume de água que a preenche até a metade aproximadamente. 

 Para a Lagoa Dourada admite-se que tenha a mesma origem das Furnas, 

sendo que ela recebe água do nível freático, desaguando no Rio Guabiroba através 

de um canal pequeno. O nome vem do fato que ao cair da tarde, quando refletem o 

sol, suas águas tornam-se douradas. A cor azul-esverdeada e a limpidez favorecem 

a observação de cardumes de peixes,  ao redor da lagoa a vegetação é densa. 

 Para as populações tribais, antigos habitantes da região, as esculturas 

ruiniformes de Vila Velha foram explicadas através de várias lendas, algumas delas 

permanecendo até hoje. Destaca-se a lenda da ITACUERETABA, a extinta “cidade 

de pedra”. 

 

 

METODOLOGIA 

 

 Procurando sensibilizar nossos alunos, seus familiares e comunidade escolar 

sobre a importância do Parque Estadual de Vila Velha para a nossa cidade e 

valoriza-lo como patrimônio ambiental e cultural, desenvolvendo assim uma relação 

de identidade e afetividade com o mesmo, desenvolveremos diferentes ações neste 

processo de pesquisa ação e pesquisa participante. Serão efetivadas reuniões com 

professores, equipe pedagógica, direção, funcionários e APMF do Colégio Estadual 

Meneleu de Almeida Torres, ensino fundamental e médio para a exposição do 

projeto, enfatizando a importância e necessidade da participação de todos. Serão 

coletados os anseios e expectativas de todos sobre a realização do projeto. 

 Antes de iniciarmos a abordagem da temática do projeto para os alunos, 

aplicaremos um questionário contendo questões sobre o PEVV para verificarmos 

seus conhecimentos prévios adquiridos ao longo de sua caminhada escolar ou 



 
 
 

através do relato de pessoas conhecidas e também através da mídia.  Esses dados 

serão de grande valia para orientarmos nossas ações no projeto. 

 Recorreremos à pesquisa bibliográfica e visitação orientada ao PEVV. 

Trabalharemos os conhecimentos adquiridos associados à manifestações artísticas 

como: declamação de poesias, redações, desenhos, cartazes, músicas, raps, 

paródias, Hip  Hop, apresentações de teatro, construção de maquetes, criação de 

frases, etc. 

 Após visitação e atividades realizadas na escola, os alunos responderão o 

mesmo questionário aplicado no início do projeto, a fim de que esses dados possam 

ser comparados e para que sejam verificados o amadurecimento e a apreensão dos 

conhecimentos cognitivos e atitudinais relacionados à temática estudada, visando o 

planejamento de novas ações, buscando através de todas as ações o 

desenvolvimento de uma nova relação com o PEVV, valorizando-o como nosso 

patrimônio ambiental e cultural. Esses dados obtidos serão apresentados à toda 

comunidade escolar . 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A sistemática da pesquisa consistiu em analisar os conhecimentos que os 

alunos possuíam e sua identidade relacionada ao PEVV. O questionário aplicado 

antes do estudo e visita ao parque e após visitação para verificação dos 

conhecimentos e sentimentos apreendidos. O questionário constou de doze 

perguntas onde discutiu-se qual o ponto turístico mais importante da cidade, nesta 

questão verificou-se que 80% dos alunos consideram o PEVV, mas, outras 

respostas surgiram como os parques aquáticos localizados na cidade, bem como 

shopping Center. Perguntou-se se já conheciam o parque, a pesquisa revelou que 

90 % dos alunos e seus familiares não o conheciam. Nas questões que discutiam os 



 
 
 

meios pelos quais mais obtinham informações sobre o parque, 80 % dos alunos 

assinalaram a TV e os demais através da internet e escola.  

 Nas questões referentes às limitações e dificuldades de acesso ao parque 

70% dos alunos disseram que há pouca divulgação pelos órgãos responsáveis pelo 

turismo no Estado, outros reclamaram do valor  pago pelo ingresso. E nas questões 

relacionadas as medidas que devem ser tomadas para fortalecer os laços de 

afetividade e identidade dos pontagrossenses com o parque, 90% dos alunos pedem 

incentivo ao turismo e divulgação nos meios de comunicação e 100% dos alunos 

compreenderam ao final do projeto que o PEVV é nosso patrimônio ambiental e 

cultural e este faz parte da identidade da população de Ponta Grossa. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 Subentendeu-se através da realização deste trabalho que a busca por 

desenvolvimento sustentável é a tônica dos nossos dias e que não é apenas a 

Educação ambiental que resolverá esses problemas, mas seu trabalho conjunto com 

a Educação Patrimonial que promove a consideração do patrimônio natural e cultural 

por meio da gestão e da preservação dos bens patrimoniais, que podem construir 

memórias, identidades, tornando-se criadoras de novas atividades econômicas, 

culturais, sociais, políticas que utilizem os recursos naturais de forma consciente, 

cuidando e respeitando os seres vivos, melhorando a qualidade da vida humana, 

conservando a diversidade biológica e cultural e respeitando os limites de 

capacidade de suporte do planeta, transformando atitudes e práticas individuais e 

coletivas, incentivando a gestão do meio ambiente e do patrimônio natural e cultural 

pelas próprias comunidades locais.  

 Compreendeu-se que a noção de patrimônio natural deve ser contextualizada 

no interior de uma noção de historicidade, na qual a ação e efeito de investigação, 



 
 
 

conhecimento e narração dos fenômenos históricos passados, se tornam presentes 

através deste exercício humano, e poderão vir-a-ser novamente reconstruídos no 

futuro, com um contexto da época, se um ser humano dispuser-se a re-criar esta 

prática. Os espaços que os homens definem e os usos que dele o fazem, são 

produções humanas que se apropriam do ambiente, dando ao mesmo uma 

determinada configuração. No entanto, nem o exercício de apropriação, nem o 

objeto apropriado são estáticos. Existe neste processo uma dinâmica social 

constante, pois da forma como se apropria também se é apropriado. É um reflexo da 

dinâmica do processo dialético, no qual sujeito e objeto  interagem constantemente, 

auto-influenciando-se, como um ciclo de auto-organização humana-natural, criando 

novos elementos, histórico-naturais. 
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