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Apresentação
Em 2013, a Secretaria de Educação do Estado começou a disponibilizar os Parâmetros
Curriculares da Educação Básica do Estado de Pernambuco. Esses parâmetros são fruto
coletivo de debates, propostas e avaliações da comunidade acadêmica, de técnicos
e especialistas da Secretaria de Educação, das secretarias municipais de educação e de
professores das redes estadual e municipal.
Estabelecendo expectativas de aprendizagem dos estudantes em cada disciplina e em
todas as etapas da educação básica, os novos parâmetros são um valioso instrumento de
acompanhamento pedagógico e devem ser utilizados cotidianamente pelo professor.
Mas como colocar em prática esses parâmetros no espaço onde, por excelência, a educação
acontece – a sala de aula? É com o objetivo de orientar o professor quanto ao exercício
desses documentos que a Secretaria de Educação publica estes “Parâmetros em Sala de
Aula”. Este documento traz orientações didático-metodológicas, sugestões de atividades
e projetos, e propostas de como trabalhar determinados conteúdos em sala de aula. Em
resumo: este material vem subsidiar o trabalho do professor, mostrando como é possível
materializar os parâmetros curriculares no dia a dia escolar.
As páginas a seguir trazem, de forma didática, um universo de possibilidades para que sejam
colocados em prática esses novos parâmetros. Este documento agora faz parte do material
pedagógico de que vocês, professores, dispõem. Aproveitem!
Ricardo Dantas
Secretário de Educação de Pernambuco

INTRODUção
Após a publicação dos Parâmetros Curriculares do Estado de Pernambuco, elaborados em
parceria com a Undime, a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco apresenta os
Parâmetros Curriculares na Sala de Aula.
Os Parâmetros Curriculares na Sala de Aula são documentos que se articulam com os
Parâmetros Curriculares do Estado, possibilitando ao professor conhecer e analisar propostas
de atividades que possam contribuir com sua prática docente no Ensino Fundamental,
Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos.
Esses documentos trazem propostas didáticas para a sala de aula (projetos didáticos,
sequências didáticas, jornadas pedagógicas etc.) que abordam temas referentes aos
diferentes componentes curriculares. Assim, junto com outras iniciativas já desenvolvidas
pela Secretaria Estadual de Educação, como o Concurso Professor-Autor, que constituiu um
acervo de material de apoio para as aulas do Ensino Fundamental e Médio, elaborado por
professores da rede estadual, os Parâmetros Curriculares na Sala de Aula contemplam todos
os componentes curriculares, trazendo atividades que podem ser utilizadas em sala de aula
ou transformadas de acordo com o planejamento de cada professor.
Além disso, evidenciamos que as sugestões didático-metodológicas que constam nos
Parâmetros Curriculares na Sala de Aula se articulam com a temática de Educação em
Direitos Humanos, eixo transversal do currículo da educação básica da rede estadual de
Pernambuco.
As propostas de atividades dos Parâmetros Curriculares na Sala de Aula visam envolver os
estudantes no processo de ação e reflexão, favorecendo a construção e sistematização
dos conhecimentos produzidos pela humanidade. Ao mesmo tempo, esperamos que este
material dialogue com o professor, contribuindo para enriquecer a sua prática de sala de
aula, subsidiando o mesmo na elaboração de novas propostas didáticas, fortalecendo o
processo de ensino-aprendizagem.
Ana Selva
Secretária Executiva de Desenvolvimento da Educação
Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco
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1. POSSIBILIDADES METODOLÓGICAS NO ENSINO E
NA APRENDIZAGEM DE GEOGRAFIA NA EJA
Paulo Freire (1976, p. 12) afirmou que “estudar não é um ato de consumir ideias, mas de
criá-las e recriá-las”. Na Educação de Jovens e Adultos (EJA), esse modo de entender os
processos de aprendizagem parece-nos importante porque considera a relação entre
professores, estudantes e o conhecimento como decorrentes de aprendizagens ao longo da
vida, na escola ou fora dela. O pensamento do pernambucano Paulo Freire, cuja pedagogia
foi tecida, a partir das suas experiências no campo da EJA, aqui é recuperado, também,
visando balizar duas questões importantes para o trabalho docente: (1) que metodologias
são mais apropriadas para o ensino e a aprendizagem de Geografia? (2) Que alternativas
metodológicas contribuem de maneira significativa para que os estudantes possam criar e
recriar ideias, saberes e conhecimentos no campo da Geografia?
Repensar a prática metodológica adotada em sala de aula é sempre uma tarefa desafiadora,
mas fundamental para a melhoria da escola, para a formação dos estudantes e para
o desenvolvimento profissional do próprio professor. Se o mundo está em constante
processo de transformação, o ensino de Geografia também precisa ser repensado, revisado,
transformado. É necessário avaliar de maneira crítica e criativa a tradição didática da Geografia
escolar. Esta precisa ser constantemente redimensionada para que possamos de fato pensar
em formas mais interessantes e significativas de levar o mundo e a interpretação geográfica
sobre ele para a sala de aula.
Este é o propósito que nos guia na construção da proposta ora apresentada. Nosso objetivo
fundamental é pensar em experiências e possibilidades de explorar os conhecimentos
geográficos no contexto escolar, de colocar um currículo em ação.
Conforme afirma Silveira (2006, p. 7) a Geografia não é uma disciplina “cuja única pergunta
– cativa e segura – seja – ’onde’? Ao contrário, sua perspectiva vai além. A Geografia
procura refletir como, onde, quem, por que, para que e para quem o espaço é produzido e
usado.” Desse modo, é preciso adotar uma posição teórico-metodológica que dê suporte
à organização de práticas educativas, que orientem os estudantes da Educação Básica no
processo de construção de conhecimentos geográficos complexos. Tais conhecimentos
são imprescindíveis para a formação de pessoas capazes de compreender e significar o
espaço e o tempo presentes.
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Considerar necessidades de aprendizagem do público que frequenta a modalidade EJA,
permite-nos apontar outra indagação: Por que ensinar e aprender Geografia na Educação
de Jovens e Adultos? Uma postura que novamente nos faz reportar a Freire (2005) quando
se refere à necessidade de transitar-se por diversas escalas geográficas, instigando-nos a
refletir sobre outras questões relacionadas à identidade, cultura, pertencimento e podem
contribuir para o envolvimento dos sujeitos com a construção e entendimento das diversas
espacialidades. Para Freire (1995):
Quanto mais enraizado na minha localidade, tanto mais possibilidades tenho de me espraiar, me
mundializar. Ninguém se torna local a partir do universal. O caminho existencial é inverso. Eu não
sou antes brasileiro para depois ser recifense. Sou primeiro recifense, pernambucano, nordestino.
Depois, brasileiro, latino-americano, gente do mundo (FREIRE, 1995, p. 25).

É preciso pensar que:
• Toda a formação em Geografia deverá facilitar a aquisição de três grandes grupos de
conhecimentos e competências: noções e conceitos-chave (saberes); instrumentos
e técnicas (saber-fazer); raciocínio geográfico (saber-ser).
• As noções e conceitos-chave permitem articular as aprendizagens em torno dos
saberes fundamentais; estes são também instrumentos de investigação para toda
nova pesquisa.
• As noções e os conceitos-chave da Geografia são os conceitos espaciais gerais e os
conceitos correspondentes a processos ou propriedades geográficas.
• Para aprender a aprender em Geografia, não é suficiente dispor de uma lista de
conceitos com as respectivas definições; é necessário ainda poder colocar esses
conceitos em rede, a fim de dispor de um real modelo de investigação para poder ler
os territórios.
• O geógrafo utiliza numerosos instrumentos e técnicas. Muitos deles são específicos
da disciplina, mas toda escolha necessita de uma reflexão-avaliação antes da sua
utilização. Esses instrumentos e técnicas não são os únicos meios disponíveis ao
processo de ensino-aprendizagem da Geografia.
• Entre os instrumentos, as imagens (fixas, animadas e de satélite) e as cartas/mapas
aparecem como auxiliares fundamentais pelo fato de terem maior capacidade de
mostrar ou de representar lugares, paisagens e territórios.
• A informática oferece aos professores de Geografia a possibilidade de fazer e/ou
construir instrumentos de trabalho para com os estudantes, mas devem ser utilizados
de forma crítica.
• Aprender Geografia é também formar-se em raciocínio geográfico. Este se articula
sempre num território e é pluriescalar e dinâmico. Assenta-se no trilhar do caminho
científico, e integra as representações que cada um faz dos lugares, das paisagens e
dos territórios.
• Grandes temas emergem da maior parte dos programas escolares: localizações,
análise dos lugares, paisagens e territórios em diferentes escalas, Geografia física,
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Geografia social, política e econômica.
• Um ensino eficaz em Geografia supõe a definição desses temas, os conhecimentos
e competências intrínsecos e a definição dos melhores caminhos para que seja
concretizado o processo de aprendizagem.
Analisando o percurso histórico da Geografia escolar, é possível observar que,
tradicionalmente, o ensino desta disciplina se efetivou na escola, por meio da utilização das
seguintes metodologias e linguagens: a aula expositiva, e o uso do livro didático e do mapa.
A prática pedagógica, nesse percurso, esteve baseada na transmissão de conhecimentos
e informações, por meio da exposição verbal do professor e da memorização. As aulas
expositivas, bem como a utilização do livro didático e do mapa não deixaram de ser
importantes para esta disciplina; mas, quando usados de maneira exclusiva, impõem limites
às possibilidades dos estudantes de realizarem uma interpretação significativa sobre o
espaço geográfico na atualidade.
O estudante da EJA precisa compreender que a organização das atividades econômicas
apresenta, historicamente, relações de produção que influenciam na configuração sócioespacial do mundo em que vive. Por isso, o ensino de Geografia, voltado para estudantestrabalhadores da EJA pode auxiliar a desvelar e contextualizar tais relações, contribuindo
para a formação de cidadãos conscientes da sua realidade. Assim, muitos outros recursos e
metodologias se apresentam como importantes para ajudar o estudante a experimentar e
interpretar criticamente a realidade em que vivemos. A diversidade de fontes e linguagens é
fundamental para que a prática pedagógica integre diferentes maneiras de expressar ideias,
anseios, saberes e conhecimentos sobre o mundo. Os professores de Geografia necessitam
saber lidar criticamente, indagar, contextualizar e explorar a diversidade de fontes que podem
ser utilizadas no contexto do ensino e da aprendizagem geográfica.
Filmes, peças publicitárias, livros didáticos e paradidáticos, fotografias, sites, programas de
rádio, músicas, pinturas, programas de televisão, mapas, produções jornalísticas da imprensa,
obras literárias, e tantas outras fontes podem se constituir em material significativo para a
construção de experiências no ensino de Geografia. Trabalhar com tais fontes depende, em
boa medida, da postura do professor frente ao processo pedagógico e do enfrentamento
de desafios os mais diversos; afinal, isso implica reinventar a tradição didática da Geografia
escolar.
Cabe ressaltar que, em muitos contextos, é o livro didático que define o que será estudado
em Geografia e, mais que isso, como será estudado, ou seja, o currículo e a metodologia
de ensino adotados pelos docentes. Essa postura deve ser repensada, pois o livro didático
é apenas um instrumento, dentre tantos outros, que envolvem a prática de ensino em
Geografia. Sabemos que o livro didático pode ser uma excelente ferramenta no processo de
ensino e aprendizagem e não pode ser desconsiderado pelo professor. É muito importante
que o professor de Geografia conheça e analise o Guia de Livros Didáticos elaborado pelo
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Ministério da Educação. Nesse guia, há uma seleção de obras didáticas voltadas para a EJA,
resultante de um processo de avaliação, a partir de um conjunto de critérios definidos.
Essa avaliação tem o propósito de garantir que os livros didáticos a serem adquiridos pelo
Ministério da Educação e distribuídos aos estudantes da escola pública de todo o Brasil
apresentem qualidade. Entretanto, para além do livro didático, é preciso pensar em outras
linguagens, instrumentos e metodologias de trabalho.
Nesse processo, é preciso desconstruir a relação historicamente infligida na escola de que os
conhecimentos estão prontos, acabados, e constituem-se em verdades absolutas e certezas
cristalizadas. Essa ideia, durante muito tempo, e ainda hoje, apresenta-se como constitutiva
do discurso pedagógico. No caso do ensino de Geografia, essa concepção reprodutivista de
ensino sempre buscou definir, descrever e explicar o mundo por meio da transmissão dos
saberes do professor para o estudante. Hoje, entretanto, é preciso resgatar a provisoriedade
das certezas e lidar com a ideia de que os sentidos sobre o mundo são construídos e sempre
podem ser outros. Os professores têm, assim, o desafio de não mais proclamar certezas
sobre o mundo, atribuindo-lhe um sentido único, uma verdade absoluta.
Todo docente possui uma prática de ensino que é influenciada de maneira decisiva por suas
condições objetivas de trabalho e, também, por suas concepções de mundo, de educação
e, particularmente, de Geografia. É tarefa docente criar possibilidades metodológicas para
que os estudantes possam realizar interpretações do mundo complexo em que vivemos.
As perspectivas atuais sobre o ensino e a aprendizagem de Geografia são norteadas
sobremaneira pelos seguintes aspectos didático-pedagógicos:
• A valorização dos conhecimentos, curiosidades, vivências e experiências dos
estudantes, sobretudo de estudantes adultos com seus saberes experienciais.
• A utilização de diferentes fontes, registros e linguagens em sala de aula.
• A aprendizagem por meio da pesquisa e da autonomia do estudante na busca pelo
conhecimento geográfico.
• A proposição de práticas colaborativas de aprendizagem, de integração e construção
de experiências de compartilhamento de dúvidas e conhecimentos.
• A interdisciplinaridade, o diálogo e a relação da Geografia com os demais campos do
conhecimento.
• A contextualização dos conteúdos e temáticas geográficas.
• A capacidade de fazer analogias e de relacionar de maneira crítica e reflexiva os
fenômenos espaciais em diferentes escalas geográficas.
• A competência e a autonomia para ler e interpretar diferentes tipos de texto.
• O desenvolvimento de atividades que valorizem a tolerância, a solidariedade, o
respeito ao outro, as diferenças e os diversos modos de ser, viver e se relacionar com
o mundo.
A postura metodológica do professor em sala de aula, o modo como organiza o processo
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em sala de aula fazem parte do aprender na profissão, na lida cotidiana no contexto escolar.
Esse processo envolve criatividade, engajamento pessoal e formação permanente, tarefas
que não podem ser transferidas para ninguém. Como alerta Libâneo (2009),
O ensino exclusivamente verbalista, a mera transmissão de informações, a aprendizagem en
tendida somente como acumulação de conhecimentos, não subsistem mais. Isso não quer
dizer abandono dos conhecimentos sistematizados da disciplina nem da exposição de um
assunto: o que se afirma é que o professor medeia a relação ativa do estudante com a matéria,
inclusive com os conteúdos próprios de sua disciplina, mas considerando os conhecimentos, a
experiência e os significados que os estudantes trazem à sala de aula, seu potencial cognitivo,
suas capacidades e interesses, seus procedimentos de pensar, seu modo de trabalhar. Ao mesmo
tempo, o professor ajuda no questionamento dessas experiências e significados, provê condi
ções e meios cognitivos para sua modificação por parte dos estudantes e orienta-os, intencional
mente, para objetivos educativos. (Libâneo, 2009, p. 13)

Sabemos que, em Geografia, muitas são as abordagens e os referenciais teóricometodológicos de investigação e análise de seu objeto de estudo. Defendemos aqui a
tendência que preconiza o papel formativo e reflexivo da Geografia para o conhecimento
crítico da realidade, bem como a renovação de temas, fontes e metodologias, para a
compreensão geográfica do espaço construído e reconstruído pelos seres humanos. No
âmbito do ensino, tal posição se contrapõe à perspectiva da geografia enciclopédica,
mnemônica, informativa, linear que continua influenciando fortemente as práticas de ensino
contemporâneas. Defende um ensino de Geografia mais problematizador, aberto para a
apreensão do mundo em suas diversas manifestações, voltado à formação dos estudantes
para a prática da cidadania. Os estudantes são assim compreendidos como sujeitos históricos,
capazes de compreender que suas escolhas, desígnios, opções e atitudes têm repercussões
na sociedade e no processo permanente de transformação e uso do espaço geográfico.
Tal como adverte Morin (2003, p. 127-128), é necessário pensar a concepção de sujeito de
modo complexo, compreendendo que “todo sujeito não é apenas ator, mas autor, capaz
de cognição/escolha/decisão. É preciso conceber o sujeito como aquele que dá unidade e
invariância a uma pluralidade de personagens, de caracteres, de potencialidade”.
É pressuposto do ofício de professor pensar nos modos como os estudantes aprendem
e na formulação de intervenções adequadas e propícias à aprendizagem. Pensar em
metodologias de ensino de Geografia significa ponderar, refletir sobre caminhos possíveis
para se alcançar a aprendizagem significativa dos estudantes. Não há um caminho único,
estável e infalível para se chegar a esse objetivo almejado. Não existem modelos prontos
para serem aplicados em sala de aula, pois a proposta metodológica é uma construção
permanente, ativa, que se faz em situação e que define a relação pedagógica.
O que de fato pode ser apresentado são possibilidades de estimular, promover e facilitar
a aprendizagem, a compreensão do mundo e a formação do sujeito autônomo. Toda
metodologia exige por parte do professor apreensão criativa, atrelada ao contexto e às

parâmetros na sala de aula de GEOGRAFIA

20

especificidades do grupo ao qual se destina. Opções metodológicas não dizem respeito a
um conjunto de regras neutras: são, antes de tudo, escolhas que expressam determinada
visão de mundo, crenças, valores, modos de ver a ação docente no contexto escolar. O
trabalho metodológico do professor exige imaginação, criatividade, vivacidade.
Dentre os inúmeros desafios da tarefa de ensinar Geografia, bem como as possibilidades
metodológicas para a ação didático-pedagógica, vamos analisar, de maneira mais detida,
algumas temáticas e perspectivas metodológicas que se destacam como fundamentais para
o fazer pedagógico do professor de Geografia: (i) projetos de trabalho; (ii) trabalho de campo;
(iii) linguagem audiovisual; (iv) o jornal impresso e revistas; (v) literatura; (vi) música; (vii) jogos;
(viii) imagens e fotografias; (ix) estudo do lugar e das paisagens; (x) estudo da natureza e da
ação humana; (xi) estudo das questões ambientais e, finalmente, (xii) linguagem cartográfica
– os conhecimentos cartográficos. Nosso objetivo não é transcrever receitas metodológicas,
mas tão somente discutir e apresentar possibilidades que podem ser adaptadas ou
inteiramente reinventadas pelos professores nos diferentes anos de escolaridade.
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2. projetos de trabalho
A metodologia de projetos é um caminho que tem se mostrado bastante promissor para
a condução da prática pedagógica e para o resgate da perspectiva de participação ativa
dos estudantes no processo de aprendizagem. A palavra “projeto” está presente em várias
profissões e nos remete à questão da formação de ideias, concepção, elaboração de um
plano de ação, intenção... A realização de projetos é uma atividade essencialmente humana,
diz respeito a pensar sobre o futuro, a elaborar antecipadamente um caminho a ser percorrido
para que um objetivo seja alcançado. Machado (2000, p. 39) nos mostra que:
Nada há de mais caracteristicamente humano do que a capacidade de ter projetos.
Permanentemente buscamos a antecipação de um futuro que mantemos em aberto, escolhemos
as metas a serem perseguidas e lançamo-nos para frente, procurando alcançá-las. Agimos
sobre a realidade por meio de nossas escolhas, buscando transformá-la no sentido de nossas
aspirações ou conservá-las naquilo que nos parece caro. Nossos projetos nos sustentam, sendo
sustentados, por sua vez, por uma arquitetura de valores socialmente acordados.

Assim, podemos entrever que desenvolver projetos é uma tarefa das mais importantes
no cotidiano escolar, pois supõem professores e estudantes interagindo no processo
de construção de conhecimentos, por meio da investigação, da participação ativa, do
envolvimento intenso com o trabalho que está sendo arquitetado. Todo trabalho humano
envolve planejamento. Tal como afirma Moraes (2005, p. 16) “a teleologia é um atributo
da consciência, a capacidade de pré-idear, de construir mentalmente a ação que se quer
implementar. Portanto, é um predicado específico do homem, um elemento mesmo de
atributo do ‘humano’”.
A invenção, a criatividade, o pensar coletivo sobre as ações são aspectos fundamentais na
elaboração de um projeto de trabalho escolar.
Uma característica importante da metodologia de projetos é o diálogo entre o professor e
os estudantes. Esse diálogo sobre o que fazer e como fazer não ocorre apenas no momento
da escolha da temática de estudo, mas deve estar presente, durante todo o processo de
escolha das estratégias, para a execução do projeto. O professor coordena o trabalho, mas a
participação ativa dos estudantes ocorre em todas as fases do processo de desenvolvimento
da atividade pedagógica.

parâmetros na sala de aula de GEOGRAFIA

22
Sugestões de Fontes
BARBIER, J. M. Elaboração de projetos de acção e planificação. Porto:
Porto Editora, 1993.
HERNANDEZ, F. Transgressão e mudança na educação: os projetos de
trabalho. Porto Alegre: Artmed, 1998.
LEITE, L. H. A. Pedagogia de projetos: intervenção no presente. Presença
pedagógica. Belo Horizonte, v. 2, n. 8, p. 24-33, mar./abr. 1996.
Filmes:
Uma cidade sem passado. Direção: Michael Verhoeven, 1990, 92 mim.
Nas montanhas dos gorilas. Direção: Michael Apted, 1988, 129 mim.
Um projeto pode surgir das vivências cotidianas dos estudantes e dos professores. Na
maior parte das vezes, nasce da curiosidade e do desejo de conhecer mais sobre algum
aspecto da realidade próxima ou distante do cotidiano do estudante. Por isso, é bastante
importante a sensibilidade do professor para conduzir da melhor maneira o processo de
escolha, a discussão dos interesses dos estudantes, a viabilidade das sugestões e as possíveis
articulações com a proposta curricular da escola. O professor deve atuar como mediador,
questionando, levantando dúvidas para aguçar a curiosidade dos estudantes pelo tema,
ajudando na construção de táticas para a delimitação do que será estudado e, também,
propondo temas para a turma.
Assim, o diálogo, um ambiente cooperativo e o incentivo à autonomia da jovem/adulto/
idoso são fundamentais para o desenvolvimento de um projeto de trabalho em sala de
aula. A realização de projetos exige, também, a flexibilidade curricular e a inter-relação
entre as disciplinas, facilitando a chamada “interdisciplinaridade”, pois os professores e os
estudantes são chamados a contextualizar, buscar relações e lidar com as interações entre
os vários campos do saber. Nessa perspectiva, os projetos de trabalho se constituem em
um campo fértil para a superação de problemas relacionados à fragmentação excessiva
dos conhecimentos. Permite questionar o modo como o ensino escolar se organiza em
torno de disciplinas fragmentadas e isoladas, que dificulta e impede o vínculo entre as partes
e o todo e, nessa medida, dificulta a apreensão da realidade e a compreensão do mundo
em sua complexidade e em seu conjunto. Trabalhar com projeto é mais do que criar uma
proposta atrativa para que os estudantes aprendam determinado conteúdo: implica repensar
a dinâmica de organização da escola com relação aos seus tempos e espaços, sua forma de
lidar com o conhecimento e a participação do estudante no processo pedagógico.
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2.1 ETAPAS DO PROJETO
Todo projeto deve responder às seguintes questões: O que estudar? Para quê? Por quê?
Como? Quando? O que é necessário para realizar o estudo? Onde pesquisar? Quais fontes
serão utilizadas? Tendo como norte estas questões, é possível delimitar quatro etapas
importantes para a realização de um projeto:
• A definição do projeto a ser realizado. Esta fase envolve a delimitação do tema de
estudo, do problema (perguntas a serem respondidas pela pesquisa) e dos objetivos
(expectativas do que se quer com o projeto). A participação dos estudantes nesta
etapa é muito importante, assim como a coordenação atenta e sensível do professor
especialmente com relação às expectativas e e aos desejos dos jovens/adultos e
idosos. Estar atento à abordagem de problemas reais, do dia a dia de trabalho, do
noite a noite escolar e de outros campos da vida do estudante..
• A preparação e o planejamento do trabalho. Nesta etapa, o professor elabora o
caminho a seguir, as estratégias a serem adotadas, as atividades a serem realizadas
para a concretização do projeto. Muitas dessas atividades podem ser planejadas em
conjunto com os estudantes, ou mesmo podem se originar de sugestões ou ideias
dadas por eles.
• A execução do projeto. Este é o momento de colocar em prática as atividades e
ações planejadas. É o momento em que os estudantes vão realizar a investigação, ler
textos, buscar dados, fazer visitas orientadas ou saídas a campo, realizar entrevistas,
ir à biblioteca ou ao laboratório de informática. Neste momento, os estudantes terão
contato com as fontes e deverão fazer os registros necessários para subsidiar as
inferências, a análise, a síntese.
• A avaliação do projeto. A avaliação deve ocorrer ao longo do processo de realização
do projeto. Deve ser diagnóstica, processual e contar com a participação ativa dos
estudantes, no sentido de apontar os pontos significativos, as aprendizagens adquiridas,
o envolvimento, assim como os limites e os problemas verificados no planejamento e
execução do projeto. A avaliação deve ser diversificada e ocorrer em vários momentos
e não somente por meio de provas ou avaliações semelhantes realizadas ao final do
processo. É fundamental que o professor observe, registre e acompanhe de modo
atento a participação, o interesse, o envolvimento e o desempenho do estudante
na realização das diferentes atividades pedagógicas que são propostas durante o
projeto. Ao final do trabalho, é muito importante que o grupo faça uma avaliação,
um balanço sobre todas as etapas percorridas e o que significou o trabalho para o
desenvolvimento do grupo. Três perguntas se mostram importantes para conduzir
o processo de avaliação do desempenho dos estudantes e do grupo: Como foram
minha participação e meu envolvimento com as atividades? Colaborei com o grupo
no desenvolvimento do projeto? Aprendi coisas novas e importantes?
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O trabalho por projetos é uma possibilidade metodológica que permite o desenvolvimento
de atividades significativas, de pesquisas que viabilizam a religação dos saberes disciplinares,
e o repensar do tempo e do espaço escolares. Além disso, por enfatizar o envolvimento e a
participação intensa do estudante, constitui-se em uma possibilidade metodológica capaz
de redimensionar o processo de ensino e aprendizagem em Geografia.

2.1.2 Sugestões de Atividades para Sala de Aula
1. A definição do projeto a ser realizado
Como afirmamos anteriormente, a temática a ser estudada deve surgir a partir dos anseios
do grupo (estudantes e professor), dos interesses e necessidades compartilhados em sala de
aula pautados nas vivências, no dia a dia. Por exemplo, um estudo sobre algum problema do
bairro ou comunidade ou até da cidade poderia possibilitar uma ampliação para estudos mais
universais. Em muitos casos, o professor pode sugerir a temática para a turma, sensibilizando
o grupo para a empreitada. Aqui, a título de sugestão, propomos o desenvolvimento de um
projeto sobre uma temática cara à geografia e importante para a compreensão do mundo
contemporâneo.
Temática: Globalização e territórios em rede
Essa temática, proposta para ser desenvolvida essencialmente nos dois últimos anos do
Ensino Fundamental, tem como propósito abordar questões atinentes ao processo de
globalização e suas repercussões na configuração do espaço geográfico. Tal temática
exige dos estudantes capacidade para fazer analogias mais complexas e problematizar
as relações entre o espaço local, o nacional e o mundial. Além disso, o eixo temático
se propõe a analisar o significado e as formas de regionalização do espaço brasileiro e
mundial no contexto da globalização, o que demanda a reflexão sobre os limites e as
possibilidades da regionalização do espaço.
A globalização é um tema amplamente divulgado pelos meios de comunicação. A
imprensa escrita, a televisão, o rádio, os sites da Internet, entre outros meios, lançam ao
grande público informações, as mais variadas, sobre essa temática, abarcando os seus
aspectos culturais, políticos, econômicos e sociais. Podemos verificar que, cada vez mais,
ela tem se tornado uma terminologia utilizada pelas pessoas cotidianamente, um assunto
popular que serve para explicar os desafios da atualidade. Contudo, em sala de aula, é
preciso aprofundar a reflexão e a produção de sentidos sobre o tema, atribuir tempo e
continuidade às informações fragmentadas e sem um devido aprofundamento que os
estudantes recebem da mídia, diariamente.
Consideramos que, mais importante do que abordar o processo de globalização de
maneira maniqueísta, cabe ao docente desenvolver atividades que permitam aos
estudantes conhecer as relações contraditórias desse processo e o intrincado jogo que se
constrói em torno da globalização e fragmentação do espaço mundial, das relações entre
o lugar e o mundo.
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2. Problematização
Para iniciar a discussão em sala de aula, o professor poderá lançar aos estudantes o seguinte
questionamento: Você já ouviu falar sobre a globalização? O que é globalização? Podemos
dizer que o Brasil é um país globalizado?
A – Solicitar aos estudantes que se organizem em pequenos grupos, discutam e anotem
em seus cadernos as principais conclusões a que chegaram. Posteriormente cada
grupo deve relatar para a turma o que discutiram.
B – Após a explanação dos grupos, promover um debate sobre as visões do grupo a
respeito da globalização e dos seus significados.
Por meio da problematização é possível, além de buscar o engajamento afetivo e
intelectual dos estudantes para o estudo da temática, proceder ao levantamento inicial
dos conhecimentos que os estudantes trazem para a sala de aula, conhecer o que os
mesmos pensam sobre a temática, os seus conhecimentos prévios sobre o assunto em
estudo.
A partir daí, os próprios estudantes poderão formular questões sobre o tema. As questões
formuladas pelo grupo deverão ser registradas e orientar todo o processo de pesquisa.
3. A execução do projeto
Atividade 1: Análise de charges
Após a etapa da problematização inicial, da troca de ideias com a turma, na qual foi
levantado e discutido o repertório dos estudantes sobre o tema, bem como a formulação
das questões a serem pesquisadas pela turma, é possível ampliar a discussão sobre a
temática, utilizando-se de diferentes fontes e linguagens.
Apresentar aos estudantes, por exemplo, as duas charges a seguir e solicitar que os mesmos
respondam às seguintes questões: Que aspectos do mundo globalizado as charges estão
abordando? Essas características têm relações com a realidade vivida pelo seu grupo?
Essas características podem ser observadas no Brasil?
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por escrito e, posteriormente, realizem, em sala de aula, uma discussão sobre as charges.
Proponha que o grupo reflita e debata sobre um importante aspecto evidenciado
sobre o mundo globalizado: o fenômeno da informação, da comunicação e do uso
de tecnologia no mundo contemporâneo.
Atividade 2: Proponha a construção de um banco de dados sobre as repercussões do
processo de globalização no Brasil
A – Organize a sala em grupos.
B – Proponha a construção de um banco de dados com materiais, reportagens, imagens
e dados coletados em diversas fontes sobre o processo de globalização. Pode-se
definir as fontes principais para o levantamento de informações sobre o tema: a
imprensa escrita e televisiva, livros e a internet e outras fontes.
C – Proponha que cada grupo organize uma pasta, caixa ou outro suporte para arquivar
as informações coletadas. Esse arquivo deve estar disponível para consulta, sendo
possível estabelecer aulas específicas em que os mesmos serão trocados entre os
grupos, para que todos tenham acesso ao levantamento de informação realizado pela
turma.
Atividade 3: Leitura de textos sobre a temática
Proponha a leitura e discussão de textos de autores da Geografia sobre a temática e, além
disso, aulas expositivas dialogadas sobre aspectos que envolvem o tema. No desenvolvimento
dessa etapa do trabalho, é pertinente explicitar a abordagem que a Geografia faz sobre
a temática, ressaltando o que significa globalização, os aspectos econômicos, culturais,
políticos e sociais que servem para caracterizar a recente etapa do capitalismo que afeta
diretamente a nossa vida. Além de analisar as mudanças conjunturais que reforçam o
processo de globalização, muitos outros aspectos podem ser destacados em sala de aula,
tais como: a desnacionalização das economias, a nova divisão internacional do trabalho,
a formação dos grandes mercados regionais ou blocos econômicos, o papel da ciência
e da tecnologia no novo contexto, a lógica da fragmentação no mundo globalizado,
a tendência à uniformização dos hábitos culturais e a importância do transporte e das
telecomunicações para a integração entre os países. O próprio livro didático adotado pela
escola pode conter interessantes textos sobre a temática.
Atividade 4: A sistematização dos conhecimentos
Nesse momento, é necessário que o professor oriente seus estudantes a buscarem
responder, de forma mais sistematizada, as questões formuladas no início do projeto, na
fase da problematização inicial.
Atividade 5: Avaliando os conhecimentos
A avaliação oferece ao docente importantes elementos para repensar a sua prática
pedagógica e a criação de caminhos alternativos para o desenvolvimento dos estudantes.
Proponha a elaboração de um texto escrito, apresentando o resultado da coleta e da
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discussão das informações realizadas no decorrer dos estudos. Sinalize para os estudantes
que o texto deve responder, de modo mais aprofundado e reflexivo, às questões discutidas
na problematização inicial, além de outros conhecimentos aprendidos no decorrer do
estudo.
Sugestões de fontes
HAESBAERT, R. e PORTO-GONÇALVES, C. W. A nova desordem mundial.
São Paulo: UNESP/Coleção Paradidáticos, 2006.
Site: http://miltonsantos.com.br/site/ – Este site disponibiliza importantes
informações e materiais sobre a trajetória e as produções de Milton Santos,
um dos maiores geógrafos brasileiros. Sua obra é das mais importantes para
a discussão crítica sobre o processo de globalização.

PARÂMETROS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

29

3. trabalho de campo
Entre os professores é bastante corriqueira a ideia de que não é fácil realizar um trabalho de
campo. Poucos são os docentes que se aventuram nessa possibilidade, alegando dificuldades
com relação à obtenção de recursos financeiros para o deslocamento dos estudantes, a
falta de disciplina no trabalho de campo, a excessiva responsabilidade que o professor tem
de assumir com relação aos estudantes fora do espaço escolar, os perigos a enfrentar, a falta
de tempo para a organização e realização de saídas a campo etc. São várias as dificuldades
que, na visão dos professores, provocam a renúncia ao trabalho de campo e a programação
de ações que levem os estudantes para fora dos muros escolares.
De fato, há desafios a enfrentar para a realização de um trabalho como esse. Entretanto, essa
atividade é importantíssima para o ensino de Geografia e é marcante para os estudantes que
dela participam, pois permite relacionar os temas estudados em sala com o que ocorre fora
dela. São vários os lugares a serem investigados, sendo que a escolha vai depender do tema
estudado em sala de aula: o bairro da escola, uma indústria, um parque ecológico, o aterro
sanitário da cidade, o supermercado etc. É possível, também, enveredar pela estrada afora,
conhecer outras cidades ou lugares mais distantes.
Estudantes da EJA, em sua maioria trabalhadores que, dificilmente, podem se afastar de suas
atividades, exceto à noite, poderiam analisar ambientes próximos: doméstico, da vizinhança
e do próprio ambiente de trabalho.
O trabalho de campo constitui uma das principais ferramentas da Geografia e, desde os
geógrafos antigos, fez parte de sua metodologia de levantamento de dados e de pesquisa.
Segundo Venturi (2011),
O valor do trabalho de campo para os geógrafos atravessou séculos, fortalecendo com os
naturalistas resistindo às revoluções científicas que reformularam a geografia e chegando ao
século XXI com seu status inabalado, representando talvez o maior consenso entre os geógrafos
das mais diversas tendências e formações. O campo é onde a complexidade da realidade é
revelada e conduzida ao geógrafo. É onde as fronteiras acadêmicas das disciplinas deixam de
fazer sentido e são substituídas por inúmeras conexões entre os fatos observados, num processo
de reconstrução conceitual. (Venturi, 2011, p. 21)

Por meio do trabalho de campo, é possível realizar a observação direta e a associação teoriaprática dos conhecimentos, o que possibilita um enriquecimento substancial das aulas de
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Geografia. Observar, descrever, analisar, organizar informações, comparar, representar as
paisagens por meio de desenhos e mapas constituem atividades possíveis de serem realizadas
em um trabalho de campo e dão significados à Geografia, permitindo ao estudante vivenciar
o espaço e a compreendê-lo como um construto do homem. Além disso, o trabalho
de campo é sempre uma atividade lúdica que gera grande interesse para os estudantes.
Contudo, como ressaltam Lopes e Pontuschka (2009),
a ideia de ir a campo apenas como “necessidade de sair da sala de aula”, é um pouco perigosa.
Pode, seguramente, esvaziar as potencialidades educativas dessa atividade como método
de ensino e, subestimar, obviamente, os momentos de aprendizagem realizados na sala
de aula. Assim, as práticas de campo em um Estudo do Meio não devem ser caracterizadas
como uma ocasião de ruptura do processo ensino-aprendizagem. Ao contrário, fazem parte
dele, são momentos especiais, sem dúvida, mas que não se sustentam isoladamente. Não se
desconsidera, evidentemente, a dimensão lúdica de uma saída de campo em um Estudo do
Meio. O que queremos evitar é a sedimentação de estereótipos da sala de aula, “naturalmente
chata” sendo preciso “retirar” os estudantes para “passear de vez em quando” noutro lugar. (Lopes
e Pontuschka, 2009, p. 186)

Sugestões de fontes
LOPES, C. PONTUSCHKA. Estudo do meio: teoria e prática. Revista Geografia,
Londrina, v. 18, n. 2, 2009. Endereço eletrônico: http://migre.me/fr9wK
VENTURI, B. A. (Org.). Geografia: práticas de campo, laboratório e sala de aula.
São Paulo: Sarandi, 2011.
VENTURI, L.A.B. (Org.). Praticando Geografia: técnicas de campo e laboratório.
São Paulo: Oficina de Textos, 2005.
QUEIROZ FILHO, Alfredo Pereira e MARTINELLI, Marcello. O trabalho de campo
em Geografia: uma abordagem teórico-metodológica. Boletim Paulista de
Geografia, n. 87, São Paulo, dez. de 2007.
Todo trabalho de campo necessita ser cuidadosamente preparado. Antecede a sua
realização o envolvimento dos professores e estudantes na elaboração de um roteiro,
que defina o lugar a ser visitado, os objetivos, a organização do roteiro (datas/horários/
locais a serem visitados), as atividades pedagógicas a serem desenvolvidas em campo, as
questões problematizadoras que irão orientar a observação e o registro dos estudantes, os
recursos financeiros, a hospedagem, o transporte e a alimentação etc. É importante que se
estabeleça com clareza, o porquê da realização do trabalho de campo e o que se espera
dos participantes, incluindo aí a postura de respeito, responsabilidade e solidariedade com o
grupo, além do envolvimento com a proposta de trabalho.

3.1 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO
A organização de um trabalho pode ser planejada em três momentos:
A – Antes da saída: É o momento que compreende o planejamento e a preparação do
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para que eles possam se envolver com a atividade e compreender o porquê, o para
quê e como ela será realizada. Nesta etapa, é preciso definir quais aspectos serão
observados, como ocorrerá a coleta de dados, como serão feitos os registros. Podese optar pela confecção de um diário de campo, da realização de entrevistas, do
registro fotográfico, da elaboração de desenhos, croquis, mapas, poemas, músicas
etc.
B – Durante a visita: É o momento de colocar em prática o que foi planejado pela
turma. O professor tem um importante papel de guiar a turma, chamando a atenção
para o foco do trabalho, das responsabilidades assumidas previamente com relação
à observação, levantamento de dados e realização de registros. Neste momento, é
importante que o professor ajude os estudantes a terem uma posição questionadora
e investigativa com relação à realidade que está sendo observada.
C – Depois da ida ao campo: É o momento de compartilhar as informações coletadas,
debater sobre o que observaram, sobre as experiências vividas, os desafios, os aspectos
positivos e os problemas enfrentados. O professor precisa orientar os estudantes
sobre o modo de organizar os dados coletados e os registros feitos. Esse material
deve ser analisado pela turma e até mesmo aprofundado por meio de pesquisas em
outras fontes. É fundamental que o professor oriente os estudantes para a realização
de um trabalho, de uma produção cultural, que mostre o significado da experiência
e os conhecimentos adquiridos, e que pode ser a produção de uma síntese, um
relatório, um mural, um livro, debates, exposição fotográfica, organização do caderno
de campo etc.
Trabalhar com a observação direta e com as experiências concretas dos estudantes, da
sua realidade e do seu entorno constitui-se em uma proposta importante para todos os
estudantes de todas as idades e níveis de ensino. Paulo Freire (1996) afirmava essa relevância
do contato direto com a realidade dos anos, contando uma pequena história:
Certa vez, numa escola da rede municipal de São Paulo que realizava uma reunião de quatro dias
com professores de dez escolas da área para planejar em comum as atividades pedagógicas,
visitei uma sala em que se expunham fotografias das redondezas da escola. Fotografias de ruas
enlameadas, de ruas bem postas também. Fotografias de recantos feios que sugeriam tristeza e
dificuldades. Fotografias de corpos andando com dificuldade, lentamente, alquebrados, de caras
desfeitas de olhar vago. Um pouco atrás de mim, dois professores faziam comentários em torno
do que lhes tocava mais de perto. De repente, um deles afirmou: “Há dez anos ensino nesta
escola. Jamais conheci nada de sua redondeza além das ruas que lhe dão acesso. Agora, ao ver
essa exposição de fotografias que nos revelam um pouco de seu contexto, me convenço de
quão precária deve ter sido a minha tarefa formadora durante todos estes anos. Como ensinar,
como formar sem estar aberto ao contexto geográfico, social, dos educandos?” (FREIRE, 1996,
p. 30).

Observar, fazer registros, interrogar e analisar o meio circundante, o espaço vivido, é uma
tarefa ímpar para os professores de Geografia. Sabemos que atividades de campo com tais
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objetivos podem facilitar o contato reflexivo do estudante com o seu entorno, possibilitandolhe construir significações pessoais sobre o mundo, sobre o espaço, a ordem social e como
a vida cotidiana se organiza. Daí a importância do professor de Geografia e de sua abertura
para observar e analisar o contexto geográfico e social dos estudantes. É certo que para olhar
a realidade, é preciso dispor de instrumentos para interpretá-la, pois a simples aparência do
mundo não nos revela o que ele é. Existem outras realidades, outros acontecimentos, fatos
e sentidos por detrás daquilo que nossos olhos conseguem captar.
Para compreender o mundo cotidiano, é preciso pensar de maneira relacional na existência
de outros mundos, de outras realidades, muitas vezes distantes e diferentes da nossa.
Conforme nos mostra Sacristán (2002, p. 38), “em um mundo complexo, onde poucas
coisas e fenômenos são evidentes por si mesmos, a primeira incumbência ilustradora da
educação consiste em ajudar a decodificar o imediato, que remete a outros processos e a
outras realidades, aproveitando a bagagem cultural disponível”.

3.1.2 Sugestões de Atividades para a Sala de Aula
Trabalho de campo: Explorando o bairro da escola
A realização de um trabalho de campo no entorno da escola pode ser uma atividade
significativa para os estudantes e envolver poucos recursos financeiros. O objetivo é
caminhar, observar de maneira atenta, coletar informações, fazer diferentes tipos de registros
e, por fim, analisá-los de maneira crítica e criativa. É uma atividade pedagógica que pode ser
realizada em todos os anos de escolaridade.
Diferentes aspectos podem ser destacados na análise sobre o modo como o espaço
está organizado: as condições ambientais, a arborização do bairro, a qualidade de vida da
população e o acesso aos serviços públicos, a questão da moradia, o transporte, os espaços
de lazer, as demandas e os desafios sociais dos moradores, os aspectos culturais, a relação
dos habitantes com o lugar de vivência etc.
O planejamento do trabalho de campo
É o momento de discutir com os estudantes por que o trabalho será realizado, os objetivos
e finalidades da atividade. Além disso, deve-se realizar o planejamento coletivo dos objetivos,
definindo com os estudantes quais aspectos serão observados.
Nessa fase, deverão ser definidos também os procedimentos para a observação, coleta de
dados e registro das informações. Diferentes instrumentos podem ser utilizados: o caderno
de campo para anotações, o registro fotográfico, filmagens, a realização de entrevistas com
moradores, a produção de desenhos, mapas etc.
Nessa etapa, é importante a divisão de responsabilidades, o que pode ser favorecido pela
divisão da turma em grupos, sendo que cada um ficará responsável por determinadas tarefas.
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A execução do trabalho de campo
Em campo, os estudantes deverão colocar em prática o planejamento construído
coletivamente anteriormente. O papel do professor nesta etapa é fundamental. Caberá a ele
coordenar as atividades, chamar a atenção dos estudantes para determinados aspectos da
realidade, provocá-los com questionamentos sobre a organização do espaço e instruí-los
em relação à coleta de dados e registro das informações.
De volta à sala de aula
Esse é o momento de rever os registros, compartilhar com a turma os dados coletados, buscar
em outras fontes informações capazes de complementar as observações feitas. É uma fase
em que os estudantes deverão se debruçar sobre o material e buscar respostas plausíveis
para as questões, indagações e informações levantadas. É um momento de confrontar
informações e de aperfeiçoar os registros, para que seja possível extrair conhecimentos
acerca da realidade observada.
Finalização
É sempre pertinente expor e compartilhar com a turma, ou mesmo com estudantes de
outras salas, os resultados obtidos. Pode-se organizar uma exposição de fotografias, de
desenhos e mapas, de textos produzidos, de entrevistas realizadas etc.
Avaliação
Cada estudante poderá fazer, em uma folha de papel, sua autoavaliação, respondendo às
seguintes informações:
A – Você considera que o trabalho de campo realizado atingiu os objetivos? Por quê?
B – Cite dois fatores negativos do trabalho realizado.
C – Cite dois fatores positivos do trabalho realizado.
D – Como foi sua participação, envolvimento e desempenho no trabalho realizado?
Proponha uma roda de discussão. Cada estudante deverá expor a avaliação do trabalho
realizado, a pertinência dos conhecimentos adquiridos e da experiência em campo, o
envolvimento da turma, os fatos negativos e aquilo que deverá ser aprimorado nas próximas
atividades de campo.
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4. DIFERENTES FONTES E LINGUAGENS EM
SALA DE AULA
4.1. LINGUAGEM AUDIOVISUAL
De todos os sentidos que nos permitem observar, perceber, sentir e compreender o mundo
na contemporaneidade, os mais privilegiados são a audição e a visão. Não é por acaso que a
linguagem audiovisual é tão importante para os sujeitos contemporâneos. Ela diz respeito a
uma série de artefatos culturais elaborados, a partir da junção de elementos sonoros visuais.
Vivemos um momento de intensa profusão de artefatos audiovisuais. A linguagem audiovisual
está em toda parte: na intimidade das moradias assim como nos mais diversos espaços
públicos. Há um grande número de objetos técnicos estruturados em torno da linguagem
audiovisual que são bastante familiares aos jovens e aos adultos, compondo, de maneira
significativa, a cultura e estando presente nas atividades mais prosaicas do cotidiano. Cabe
ressaltar que, dependendo do lugar, os adultos e os idosos não têm tanta familiaridade
com todos esses recursos, sobretudo o visual, posto que a chegada tardia da televisão e do
computador dificultou o acesso a muitas pessoas desta faixa etária.
A palavra audiovisual expressa claramente que a referida linguagem estimula os sentidos
da visão e da audição. A mesma envolve um grande número de produções e suportes: a
televisão, o cinema ficcional ou documental de longa e curta duração, o videoclipe, sites,
publicidade, videogames, animações e quadrinhos computadorizados. Esses artefatos estão
interconectados por um processo de transformações tecnológicas e culturais que têm
grande força na atualidade, comumente chamado de convergência midiática. Segundo
Jekins (2008, p. 27), a convergência entre as mídias ocorre devido ao intenso “fluxo de
conteúdos através de múltiplos suportes midiáticos, à cooperação entre múltiplos mercados
midiáticos e ao comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação, que
vão a quase qualquer parte em busca das experiências de entretenimento que desejam”.
Assim, uma característica premente dos artefatos audiovisuais na atualidade é o fato de
não existirem de maneira isolada, mas de estarem presentes em diferentes mídias, de
participarem de um fluxo de conteúdos e de visibilidades complexos, devido aos arranjos e
injunções do mercado e do comportamento do público. Não se pode esquecer também
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lógica do consumo e do mercado.
As diferentes produções audiovisuais estão cada vez mais presentes no labor dos professores
de Geografia preocupados com o processo de diversificação das linguagens na sala de
aula. Por certo não falamos aqui de meros recursos didáticos para capturar o interesse dos
estudantes, ou dito de outro modo, suavizarem o desinteresse pelos conteúdos geográficos.
Também, como docentes, não podemos ficar circunscritos à audiência passiva dos
estudantes, ou à mera ilustração de assuntos tratados no correr das aulas.
Para além de ser um recurso, um instrumento, uma ferramenta ou ilustração, temos que
trabalhar a perspectiva da incorporação orgânica das imagens e do audiovisual na prática
pedagógica. Assim, o desafio do trabalho com os audiovisuais na escola é aprender a ver e
ouvir de forma mais sensível e reflexiva. A audiência e contemplação ativa e crítica deve ser
o desígnio do trabalho docente em Geografia.
Apesar das desigualdades sociais que marcam o Brasil contemporâneo, apresentado
fortemente na esfera do acesso ao universo audiovisual e a chamada inclusão/exclusão
digital, é possível perceber que hoje,
a produção e a publicização de imagens tornou-se uma prática extremamente comum – ao
alcance do apertar de um botão. Exemplo disso, a infinidade de fotografias e vídeos que povoam
a Internet, produzidos artesanalmente com o auxílio de câmeras digitais ou mesmo de telefones
celulares. Nesse sentido, o avanço tecnológico em muito colaborou para a multiplicação das
imagens, tanto no que se refere à democratização, quanto à banalização da prática de fazê-las e
de se relacionar com elas (RIBAS, 2008, p. 4).

Em meio à acelerada profusão de imagens e sons é preciso perguntar: o que se pode fazer com
o audiovisual no contexto escolar? Que usos são mais promissores para a análise geográfica?
Em que medida os modos de usar podem ser mais viáveis e pertinentes ao processo
pedagógico e as finalidades que cercam o ensino de Geografia na contemporaneidade?
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Sugestões de fontes
Anima Mundi: http://www.animamundi.com.br/
Casa de Cinema de Porto Alegre: www.casacinepoa.com.br
Cena por cena: www.cenaporcena.com.br
Cineduc - cinema e educação: http://www.cineduc.org.br
Porta Curtas Petrobras – filmes de curta metragens: http://portacurtas.org.br/
Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras: http://novo.itaucultural.
org.br/conheca/enciclopedia/
Museus e exposições virtuais: http://www.google.com/culturalinstitute/#!home
Videoteca – TV Escola: http://tvescola.mec.gov.br/index.php?option=com_ zo
o&view=category&layout=category&Itemid=98
Coleção de imagens sobre a cultura: www.folclore.art.br/unesco.html
Observatório de História em quadrinhos: http://www.eca.usp.br/gibiusp
O vídeo na sala de aula – José Manuel Moran: http://www.eca.usp.br/moran/
vidsal.htm#propvideo
As potencialidades e possibilidades dos audiovisuais no ensino de Geografia são diversas. As
diferentes produções audivisuais expressam ideias, pensamentos e, assim, podem direcionar
nossa visão, nosso modo de ver e compreender o mundo. No universo audiovisual, imagens,
sons, palavras e movimento se conjugam para nos apresentar a realidade, o modo como
a sociedade se organiza e interage, a forma como o espaço e o tempo são organizados e
vividos.
Assim, os audiovisuais são férteis documentos a serem utilizados em sala de aula, pois operam
com a sedução e, de modo geral, se apresentam muito estimulantes aos estudantes. Por
isso, os audiovisuais vêm sendo cada vez mais utilizados como objetos que ensinam e com
os quais é possível realizar diferentes e significativas análises sobre os aspectos geográficos
da realidade. A apropriação crítica dos inúmeros materiais que estão em circulação e que
mostram o espaço local, nacional e mundial é uma tarefa das mais importantes para o
ensino de Geografia. Nesta tarefa, é preciso pensar sobre as possibilidades de construções
interpretativas por parte dos sujeitos, sabendo que os enunciadores (aqueles que produzem
e fazem circular determinadas ideias e concepções de mundo) não são totalmente
hegemônicos e nem os receptores (aqueles que as recebem, interpretam, concordam ou
discordam), totalmente passivos.
Por isso, o professor tem o importante papel de ampliar a possibilidade de ajudar os estudantes
a estabelecer relações, ter acesso a diferentes artefatos audiovisuais e analisar esses materiais
como elementos próprios da cultura contemporânea, sabendo que os mesmos são
construídos a partir de e sobre a realidade. Longe de serem fidedignos, verdadeiros, neutros,
ou em outro extremo, mentirosos, falsos, apócrifos, os audiovisuais são, antes de tudo, uma
interpretação da realidade, uma visão construída sobre a sociedade e o mundo em que
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determinados valores, posições, pontos de vistas e ideal de verdade sobre o mundo. São
essas as perspectivas que devem ser discutidas e balizadas pelos estudantes, orientados pelo
professor.
Contudo, não se pode perder de vista uma característica peculiar da linguagem audiovisual: a
mesma é impregnada de prazer, envolve os estudantes de modo sensível e sedutor e possui
uma estreita relação com o universo do entretenimento. Nesse sentido, é preciso esboçar
algumas considerações que envolvem diretamente o uso dos audiovisuais em situação de
ensino e aprendizagem:
• Antes de analisar de maneira mais racional qualquer artefato audiovisual é preciso
considerar que a experiência envolve prazer, fruição, emoção, afetividade. Faça uma
roda de conversa e dialogue com os estudantes sobre essa questão: é preciso falar
sobre o que sentiram, que sensações aquela linguagem despertou na turma.
• Um promissor caminho para a análise do audiovisual é a proposição de questões
problematizadoras aos estudantes. Elabore, também, em conjunto com os estudantes,
questões sobre o audiovisual. Essas questões serão um guia para explorar o que
e como o audiovisual aborda determinada temática, que visão o mesmo constrói
sobre a realidade. Como ele nos afeta, o que nos informa e como nos informa. Essa
etapa é especialmente importante, pois a crítica ao audiovisual não pode ser realizada
pelo professor e transmitida aos estudantes de modo unilateral. O mais importante
é instigar, questionar e propiciar aos estudantes a reflexão e reelaboração crítica do
artefato cultural.
• É sempre oportuno sugerir aos estudantes algum modo de registro sobre a experiência.
A produção escrita de argumentações, a realização de um desenho, a confecção
de um mural com frases, ilustrações e pequenos textos representativos da análise
empreendida pela turma são exemplos de atividades que podem ser realizadas em
sala de aula.

Sugestões de Atividades para a Sala de Aula
Atividade 1 – Projeção do filme “1492: A Conquista do Paraíso”
Título do filme: 1492: A CONQUISTA DO PARAÍSO (1492: Conquest of Paradise, ESP/
FRA/ING-1992). Direção: Ridley Scott. Duração: 150 min.
Sugira aos estudantes que, ao assistir ao filme, procurem ficar atentos aos significados
dos saberes geográficos, da localização, da orientação, dos inventários geográficos para
história da humanidade. Não foi por acaso que chegamos ao mundo globalizado de hoje,
no qual podemos saber tudo o que acontece em diferentes lugares do planeta. Um recuo
na história nos mostrará como esse conhecimento sobre o mundo foi aos poucos sendo
construído e como ele é importante para a configuração do mundo em que vivemos. O
filme mostra um interessante momento da história humana em busca do conhecimento
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geográfico, podendo ser trabalhado. Na fase IV do Ensino Fundamental e também no
Ensino Médio, o filme permite um trabalho interdisciplinar, envolvendo os professores de
História.
Atividade 2 – Debata o filme com a turma.
O filme 1492 – A Conquista do Paraíso narra a trajetória do navegador Cristóvão Colombo
e a conquista da América, em 1492. Mostra os preparativos para a viagem, os acordos
políticos, os obstáculos da desgastante viagem, as incertezas de percorrer um mundo
desconhecido e o contato com os habitantes da terra desconhecida até então. Sem
apoio financeiro de Portugal, grande potência da época, Colombo dirigiu-se à Espanha e
associou-se aos irmãos Pinzón, recebendo apoio financeiro dos reis católicos Fernando
de Aragão e Isabel de Castela. Por meio de uma nau (Santa Maria) e duas caravelas (Pinta
e Niña), o navegador partiu do porto de Palos (atual Palos de La Frontera – Espanha) em
3 de agosto de 1492. Em 12 de outubro, do mesmo ano, avistou a ilha de Guanani (atual
São Salvador).
O filme mostra muitas indagações geográficas sobre a Terra, próprias da época em que a
Europa passava da Idade Média para a Idade Moderna (século XV), além da importância do
conhecimento de mundo, de novas terras, povos e recursos para as potências de então.
Os horizontes dos europeus se expandiram, necessitando de inventários geográficos e da
produção de saberes sobre o novo mundo.
É importante que os estudantes apresentem e solucionem todas as suas dúvidas sobre o
filme, incluindo os personagens, o enredo, os lugares mostrados. Esse é um momento
rico para que o filme possa ser debatido e as dúvidas esclarecidas pelo professor (ou
professores, no caso de um trabalho conjunto com História).
Atividade 3 – Solicitar aos estudantes que, organizados em duplas, respondam as
seguintes indagações:
a) Como era o conhecimento sobre o planeta Terra, seus limites e contornos, na época
retratada no filme?
b) Os conhecimentos geográficos sobre o mundo se mostravam da maior importância
para as potências da época. Por quê?
c) O que significou para a Europa a iminência da descoberta de um novo mundo? Os
conhecimentos geográficos sobre o mundo se mostravam da maior importância para
as potências da época. Por quê?
d) Quais eram os desafios, mostrados no filme, que os antigos exploradores enfrentavam
para desbravar e conhecer os mundos até então desconhecidos?
e) Como o filme constrói o personagem Cristóvão Colombo? Qual a sua opinião sobre
essa construção?
Depois de respondidas as questões, conversar com os estudantes sobre as mesmas,
permitindo que as diferentes duplas socializem suas argumentações e dúvidas.
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Atividade 4
Realizar com os estudantes um debate sobre os conhecimentos do planeta na atualidade,
a importância da Geografia e os avanços alcançados nas técnicas de representação do
espaço e de levantamento de dados geográficos. Utilizar mapas para a localização dos
lugares retratados e rota percorrida.
Se a escola dispuser de um laboratório de informática, solicite que os estudantes naveguem
na internet objetivando analisar informações geográficas. Sugerimos o site: http://www.
ibge.gov.br/paisesat/ Este site permite conhecer e comparar os países através de seus
principais indicadores demográficos, sociais, econômicos e culturais.
Sugestões de fontes
Filmes
Temática: África
Filme

Ano

País/origem

Direção

Duração

A massai branca

2005

Hermine Huntgeburth

132 min.

Hotel Ruanda

2004

Terry George

121 min.

O jardineiro fiel
Diamante de sangue
O último rei da Escócia
Invictus
Temática: América Latina

2005
2006
2006
2010

Alemanha
África do Sul/
Canadá/Reino Unido
EUA, Reino Unido
EUA
Reino Unido

Fernando Meirelles
Edward Zwick
Kevin Macdonald
Clint Eastwood

129 min.
138 min.
121 min.
134 min.

Diários de motocicleta

2004

Walter Salles

128 min.

O banheiro do papa

2007 Brasil/França/Uruguai

César Charlone,
Enrique Fernández

97 min.

Questões ambientais
Os lobos nunca choram
Dersu Uzala
Wall-E
Avatar
História das coisas

1983
1975
2008
2009
2005

EUA
Japão/Rússia
EUA
EUA
EUA

Os sem floresta

2006

EUA

Alemanha/Argentina/
Chile/EUA/França

Carroll Ballard
Akira Kurosawa
Andrew Stanton
James Cameron
Louis Fox
Tim Johnson,
Karey Kirkpatrick

91 min.
103 min.
162 min.
22 min.
83 min.

Temática: Nordeste e Pernambuco
Baile perfumado

1997

Brasil

Recife frio
O som ao redor

2009
2012

Brasil
Brasil

Francisco Brennand

2012

Brasil

Gonzaga – de pai para filho
Narradores de Javé

2012
2003

Brasil
Brasil

Paulo Caldas,
93 min.
Lírio Ferreira
Kleber Mendonça Filho 35 min
Kleber Mendonça Filho 131 min
Mariana Brennand
75 min.
Fortes
Breno Silveira
120 min.
Eliane Caffé
100 min.
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4.2. jornal impresso e revistas
Os jornais e as revistas impressos começaram a ser difundidos em nosso país, no século
XIX e ainda hoje ocupam um importante espaço de informação, produção de ideias,
debates sobre temas atuais e, de modo recorrente, participam da agenda de debates sobre
questões públicas. As publicações periódicas podem ser um importante aliado do professor
de Geografia, pois ali podem ser encontrados textos os mais variados sobre questões
geográficas, meio ambiente, natureza, organização do espaço, demografia, questões
sociais, cidade e campo, dentre tantos outros assuntos abordados pela Geografia no Ensino
Fundamental e Médio. Segundo Guimarães (2012),
O jornalismo tem-se firmado como um dos mais poderosos campos em que os discursos sobre
o mundo são produzidos e difundidos. A produção jornalística tem grande visibilidade pública, o
que dá a esse campo condição singular, em relação aos outros campos, de impor e disseminar
seu ponto de vista, seus referenciais, suas concepções de mundo. Esta produção, ademais como
todas as produções da mídia, sofre forte pressão mercadológica. O jornalismo é um negócio
sujeito às regras e aos desafios do mercado capitalista e trabalha em função desse mercado.
(Guimarães, 2012, p. 281)

O uso dessa fonte exige cuidado por parte do professor. Em primeiro lugar, é preciso
sempre relativizar o potencial de verdade que todo texto, sobretudo o escrito, exerce sobre
o leitor. Os textos da impressa periódica devem ser analisados tal como são, de fato, uma
construção humana, uma interpretação da realidade. Nenhum texto jornalístico é portador
da verdade absoluta. Também não são neutros. Pelo contrário, revelam sempre pontos de
vista, opiniões, posições. É possível dizer que não existe texto jornalístico imparcial. Esta é
uma ideia importante de ser trabalhada em sala de aula com estudantes de todas as idades.
A compreensão das produções jornalísticas exige um trabalho meticuloso no sentido de
possibilitar ao estudante perceber, nessas produções, os antagonismos e as incoerências, as
determinações e as lacunas, a vontade de convencer e de explicar a realidade. A produção
jornalística é constituída por um jogo intrincado sobre o fato e o relato. Entretanto, é imperioso
para o jornalismo desautorizar esse dilema, pela noção de fidedignidade e imparcialidade, tão
cara às empresas jornalísticas. Bucci (2003) ressalta que as notícias produzidas pelos jornais e
revistas não retratam fielmente a realidade, porque o fato jornalístico nasce como um relato,
e que essa vicissitude é própria do campo em questão. Tal fato pode ser observado, por
exemplo, pelas diferentes maneiras como os textos são organizados nas revistas e jornais,
sendo que
uma divisão que se apresenta imediatamente para o leitor é entre “textos assinados” (os artigos) e
“textos não-assinados” (as notícias). A normatização recairá diferentemente para um e outro, na
medida em que o texto não-assinado representará tão somente a fala do jornal, que deve possuir
um padrão. Pela definição da notícia como “puro registro dos fatos, sem comentário, nem
interpretação”, a interpretação fica autorizada então apenas para alguns, os articulistas, sendo
negada para outros, cujo trabalho (compreendido como registro dos fatos) pode ser apagado,
como autoria, pela instituição que o emprega (SILVA, 1998, p. 173).
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Sugestões de Fontes
Observatório da Imprensa: http://www.observatoriodaimprensa.com.br/
ANJ – Associação Nacional de Jornais: http://www.anj.org.br/
Guia de mídia – Jornais do Brasil: http://www.guiademidia.com.br/jornais.htm
Revista Mundo Estranho: http://mundoestranho.abril.com.br/
Revista ComCiência: http://www.comciencia.br/comciencia/
Revista Superinteressante: http://super.abril.com.br/
Revista Ciência Hoje: http://cienciahoje.uol.com.br/
Revista Ciência Hoje das Crianças: http://chc.cienciahoje.uol.com.br/
Folhinha (encarte do Jornal Folha de São Paulo): http://www1.folha.uol.com.br/folhinha/
Folha Teen (encarte do Jornal Folha de São Paulo): http://www1.folha.uol.com.br/
folhateen/
Diário de Pernambuco <http://www.diariodepernambuco.com.br/>
Revista O Grito! <http://revistaogrito.ne10.uol.com.br/page/>
Jornal AquiPE < http://www.aquipe.com.br/>
A partir dessas observações, é possível assinalar que o uso de jornais e revistas impressas
não pode prescindir de uma identificação sobre a sua produção: nome do impresso, a data
de publicação, o autor etc. Além disso, o texto jornalístico sempre deve ser problematizado.
É necessário perguntar o que o texto diz e como diz. Portanto, o leitor deve ser capaz
de produzir significação, de interrogar o texto e de produzir um trabalho de reconstrução
textual. As informações extraídas desses documentos devem ser analisadas, comparadas
e contextualizadas pelos estudantes, o que exige do professor repertório crítico e o
pensar atento sobre as situações de ensino e aprendizagem que potencializam tal prática.
A imprensa municia os professores de importantes materiais sobre o Brasil e o mundo
contemporâneo. Nas revistas e jornais, podemos encontrar imagens, dados estatísticos,
textos de opinião, charges e quadrinhos, reportagens sobre os mais diversos temas que
interessam particularmente à Geografia. Trabalhar com esses diversos gêneros textuais que
estruturam o funcionamento do discurso jornalístico em sala de aula não se resume apenas a
considerar os jornais e revistas como fonte de informação/conteúdo sobre a realidade atual.
É operar um trabalho didático sobre os mesmos no sentido de compreender as ênfases e as
omissões, as repetições e também o potencial reflexivo apresentado. Sendo assim,
a utilização de textos da imprensa não pode ser justificada por sua simplicidade, facilidade ou
pela variedade de exercícios que pode propiciar, mas sim, pelas possibilidades que oferece aos
estudantes de compreenderem as condições de produção desse tipo de texto, discutirem seus
sentidos possíveis, bem como questionarem suas prováveis omissões, distorções e recursos
argumentativos (CARMAGNANI, 1996, p. 125).

A aproximação entre o ensino de Geografia e a imprensa é imprescindível. Entretanto, é
preciso que, nessa área do conhecimento, o texto jornalístico não se resuma apenas à fonte
de informações objetivas sobre o mundo. O texto jornalístico manifesta bem mais do que
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um conjunto de informações a serem transmitidas para os leitores – ele faz parte de uma
produção discursiva maior, que sustenta os seus sentidos, o que ele diz e também silencia.
Para propiciar ao estudante a reflexão geográfica seria interessante, tal como nos alerta
Zanchetta (2005, p. 1508), superar o caráter introdutório e isolado como as produções da
imprensa são tratadas na escola. Isso implica investir para além do estudo do conteúdo, que
todo texto impresso comporta a análise das características dos textos e práticas jornalísticas,
bem como a reflexão sobre o modo como a imprensa funciona e se insere na sociedade
contemporânea.

4.2.1 Sugestões de Atividades para a Sala de Aula
Atividade 1: Organize a sala em grupos de trabalho e para cada um disponibilize um texto
de jornal impresso ou revista que aborda uma determinada temática geográfica em estudo.
Atividade 2: Solicite que cada grupo leia o texto, debata e produza uma síntese escrita sobre
o mesmo.
Atividade 3: Cada grupo elegerá um representante que mostrará para a turma o texto lido e
as conclusões a que chegou o grupo.

4.3 LIteratura
A literatura representa uma fonte das mais ricas para se explorar o estudo da organização
e transformação do espaço geográfico. Ao operar com os aspectos lúdicos e sensíveis,
a literatura oferece ao docente a possibilidade de trabalhar questões significativas para a
Geografia por meio do sentir, das emoções, sem a rigidez, o distanciamento e, muitas vezes,
apatia e insensibilidade do texto didático.
Histórias de jovens/adultos/idosos, personagens das periferias das grandes cidades ou de
tantos outros lugares podem propiciar discutir, em sala de aula, sobre os diferentes modos de
viver no campo e nas cidades, sobre violência, meio ambiente, natureza, sobre o significado da
rua, da infância, do trabalho, da memória, da diversidade cultural, dos desafios da globalização
etc. Os temas a serem explorados por meio de enredos, cenários e personagens são variados.
Não podemos nos esquecer de que a literatura está profundamente conectada ao contexto
cultural mais amplo e que há um diálogo intenso com as outras linguagens e manifestações
culturais. A literatura faz circular ideias, sensibilidades, consensos, questionamentos e utopias
sobre o mundo em que vivemos.
Textos e ilustrações podem aguçar a sensibilidade dos estudantes sobre temáticas importantes
da realidade social e assuntos que exigem um esforço comensurável, por parte do professor,
no sentido de despertar os estudantes para a importância do estudo e reflexão sobre os
mesmos. Entretanto, é importante ponderar sobre o fato de que a tarefa do docente não se

PARÂMETROS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

limita a transmitir para os estudantes a sua versão sobre a leitura realizada. Tal prática pode

43

limitar a possibilidade de o estudante formular e expor a sua interpretação e de, por seus
próprios meios, formular questões sobre a obra, interrogá-la.
É sempre oportuno que o trabalho com obras literárias no ensino de Geografia seja planejado
e que a intervenção do professor se apresente de maneira reflexiva para que a atividade não
seja meramente espontânea, sem qualquer intervenção e direção por parte do docente ou,
em outro extremo, se torna rígida e impositiva. Ou seja, o estudante não deve ler por ler, nem
tampouco ler e procurar as respostas tal como o professor exige e espera. O trabalho com
a literatura requer envolvimento, prazer e interpretação. Envolve também o que Petit (2008,
p.26) denomina alquimia da recepção, processo no qual os leitores, ao lerem determinado
texto, “lhes dão outro significado, mudam o sentido, interpretam à sua maneira, introduzindo
seus desejos entre as linhas: é toda a alquimia da recepção. Não se pode jamais controlar o
modo como um texto será lido, compreendido ou interpretado”.
A Geografia escolar tem o compromisso com a formação de leitores. Desse modo, não
podemos compreender o uso da literatura apenas como uma ferramenta para se trabalhar
determinados conteúdos geográficos. Certamente, a leitura de um texto literário não deve ter
caráter utilitarista, mas necessita se prestar também a uma rica experiência de compreensão
sobre o mundo. Cabe então aos professores de Geografia contribuírem para o incremento
do repertório de leitura dos estudantes, para a formação de leitores reflexivos que saibam da
importância da leitura para a sua inserção crítica na cultura e nas práticas sociais. Conforme
aponta Monteiro (2002),
mesmo para um país onde os índices daqueles que podem fruir da Literatura é reduzido, não se
pode admitir que os trabalhos geográficos – acadêmicos, técnicos ou tecnocráticos – com seus
cartogramas, gráficos e tabelas estatísticas possam sensibilizar a sociedade mais do que as obras
literárias. (Monteiro, 2002, p. 47)

Frente a essas importantes considerações, o professor tem como primeira tarefa selecionar
os títulos a serem trabalhados em sala de aula. Posteriormente é necessário organizar o
trabalho: como e quando deverá acontecer a leitura do texto, que atividades de exploração
do texto serão feitas e como ocorrerá a análise dos conteúdos geográficos a partir da leitura
realizada. Para realizar esse trabalho metodológico, podemos estabelecer alguns aspectos
a serem observados:
• É significativo reservar tempo para leitura do texto em sala de aula, na biblioteca
ou em outro espaço escolar. O momento para a leitura sem interrupções pode ser
significativo para o desenvolvimento do hábito de leitura pelos estudantes, além de
permitir que eles reflitam melhor sobre o que estão lendo.
• Para explorar, dialogar e interpretar o texto literário, os estudantes podem ser
solicitados a contar uma parte da história, falar sobre o que gostaram ou não gostaram,
ler em voz alta um trecho representativo. É possível também a discussão sobre os
personagens, sobre o cenário e os pontos altos da narrativa. Os estudantes devem ser
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convidados a falar sobre o que sentiram ao ler o texto, quais foram suas impressões e
interpretações. Tudo isso pode ser feito em uma roda de conversa.
• Posteriormente é possível construir com os estudantes atividades didáticas,
relacionando o texto lido com os conteúdos geográficos. Tais atividades podem
ser feitas de diferentes formas: aula expositiva dialogada, produções escritas dos
estudantes, desenhos, debates etc.
Sugestões de Fontes
GOETTERT, Jones D.; MARSCHNER, Walter R. (Orgs.). Transfazer o espaço: ensaios
de como a literatura vira espaço e viceversa. Dourados: Ed. UFGD, 2011.
MARANDOLA Jr., Eduardo; GRATA O, Lúcia H. B. Geografia e literatura: ensaios
sobre geograficidade, poética e imaginação. Londrina: EDUEL, 2010.
CORREA, Roberto L.; ROSENDAHL, Zeny (Orgs.). Literatura, música e espaço. Rio
de Janeiro: EDUERJ, 2007.
MONTEIRO, C. A. de F. O mapa e a trama: ensaios sobre o conteúdo geográfico em
criações romanescas. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2002.
Atlas das representações literárias de regiões brasileiras – Apresenta, em dois
volumes, mapas em diferentes escalas, fotos e imagens de satélite, as regiões
brasileiras que constituíram elemento marcante da trama de algumas das grandes
obras da Literatura nacional.
Volume 1: http://migre.me/fxhbz
Volume 2: http://migre.me/fxhcB
Referências de autores que produzem a literatura de cordel: <http://www.ablc.
com.br/historia/hist_cordelistas.htm>. Acesso em: 07 ago. 2103.
Obras literárias:
CUNHA, Euclides da. Os sertões. Rio de Janeiro: Círculo do Livro, 1975.
GUINHO, Antonio. Picolé de manga rosa. São Paulo: Paulinas, 2006.
MELO NETO, J. C. de. Morte e vida severina e outros poemas em voz alta. 23. ed.
Rio de Janeiro: José Olympio, 1987.
RAMOS, Graciliano. Vidas secas. São Paulo: Record, 1979.

4.3.1 Sugestões de Atividades para a Sala de Aula
Por meio da literatura, pode-se realizar um interessante trabalho com os estudantes sobre
a questão da pluralidade e das diferenças. Em muitos lugares, inclusive na escola, há uma
tendência em silenciar ou até mesmo naturalizar as diferenças. Conforme afirmam Moreira
e Candau (2003, p. 161), “a escola sente-se mais confortável com a homogeneização e a
padronização. No entanto, abrir espaço para diversidade, a diferença e o cruzamento de
culturas constitui o grande desafio que a escola está chamada a enfrentar”. Há, segundo
esses autores, um daltonismo cultural que tende a não reconhecer as diferenças étnicas, de
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em sala de aula.
Para se trabalhar as obras literárias com os estudantes, é importante:
• Permitir o contato e a manipulação do livro.
• Analisar a estrutura da obra: a capa, o título, o nome dos autores e ilustradores, a
editora.
• Chamar a atenção para o sentido estético da obra literária.
• Dedicar um momento para a leitura em sala de aula, podendo ser feita pelos estudantes
individualmente ou organizados em grupo.
• Conversar sobre o texto, as ilustrações, o cenário, a narrativa, os personagens.
• Elaborar questões problematizadoras sobre a leitura e fazer as conexões sobre a
mesma e as práticas sociais dos estudantes. Os livros, a escolher, devem suscitar
uma rica discussão sobre identidade cultural, respeito às diferenças, a construção da
autoestima, a tolerância e a alteridade.

4.4 MÚSICAS
Estudar Geografia é ler o mundo em suas diferentes dimensões: social, natural, política,
econômica e cultural. No contexto da leitura cultural, uma das possibilidades que se
apresenta ao professor é a utilização da música.
Panitz (2012, p.1), ao estudar a relação entre Geografia e música ressalta que a música é “o
produto cultural mais presente no cotidiano das populações”, que ela é consumida a todo
instante e em diferentes situações e que “ela cria repertórios subjetivos, organiza memórias
(e consequentemente os lugares da memória), participa ativamente na sonorização da vida
cotidiana, cria sentido ao mundo”.
A música é muito antiga, entretanto, os estudos de sua relação com a Geografia, no Brasil,
datam da década de 1990. Mello (1991) é considerado precursor do tema na Geografia
brasileira ao interpretar a cidade do Rio de Janeiro sob a ótica de compositores. Conforme
o autor (1991, p.57):
A literatura tem sido pródiga em mostrar os diferentes modos de vida e o processo de
entendimento, podendo ser, até mesmo, uma maneira de se conhecer os lugares. Os geógrafos
podem aprender com os escritores, poetas e – sustenta-se neste estudo – compositores, sem
a necessidade de aplicar inquéritos […] Cabe, então, aos geógrafos analisarem esse material, já
pronto, um meio eficaz de investigação, a respeito dos lugares, tradições religiosas, motivações
migratórias e contrastes espaciais. (MELLO, 1991, p. 57)

Assim posto, sugere-se seguir as orientações do autor e buscar os referenciais da música e
incorporá-los ao ensino de Geografia.
Muitas músicas relatam a percepção, a experiência e o conhecimento que os autores têm
dos lugares, às vezes inseridos em contextos sociais, políticos e econômicos vinculados aos
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momentos históricos de sua composição. O repertório musical brasileiro é vasto e retrata
diferentes lugares, paisagens e regiões do país.
A música pode ser inserida ao longo de toda a educação básica e cabe ao professor proceder
à seleção e adequar seu uso, de acordo com o tema abordado e interesse dos estudantes.
Após a escolha da música, o professor deverá fazer uma leitura interpretativa de sua letra,
contextualizando-a. Essa contextualização deve conter referências do(s) autor(es), dos
lugares/paisagens retratados e do momento histórico de sua composição. Extrair da música
os conceitos geográficos e indicar como foram apresentados pelo(s) autor(es). O professor
pode sugerir, também, que os estudantes desenvolvam uma pesquisa sobre as referências
da música. A seguir, a música deverá ser ouvida e cantada por todos e, nesse caso, levar uma
gravação para a sala de aula.
O professor deverá organizar atividades que permitam a interpretação da música pelos
estudantes, quer seja através de questões ou de propostas que articulem diferentes materiais,
como o uso de mapas e textos do livro didático ou de outras publicações, ou até mesmo,
através do uso de outras composições que retratam o tema proposto de forma diferenciada.
Por fim, vale lembrar que a música tem um caráter interdisciplinar e assim deverá ser
abordada na escola. Envolver atividades com Português, História, Sociologia, Filosofia, Artes,
Educação Física etc., de acordo com a temática selecionada.

4.4.1 Sugestões de Atividades para a Sala de Aula
Tema 1 – Relação Sociedade-Natureza
O tema escolhido foi o rio São Francisco e a proposta foi a análise das relações que se
estabeleceram, no contexto abordado pela música Sobradinho, de Sá e Guarabira. A letra da
música retrata as mudanças ocorridas no rio, ao longo de seu curso, as implicações na vida
da sociedade e as alterações na natureza. Essa atividade poderá ser realizada em diferentes
momentos ao se tratar: (i) da região Nordeste brasileira, (ii) da apropriação da natureza pela
sociedade, (iii) da produção de energia, (iv) da expulsão dos moradores, (v) da hidrografia,
entre outros.
• Leitura da letra da música:
Sobradinho
Sá e Guarabira

O homem chega, já desfaz a natureza,
Tira gente, põe represa, diz que tudo vai mudar
O São Francisco lá pra cima da Bahia
Diz que dia menos dia vai subir bem devagar
E passo a passo vai cumprindo a profecia
Do beato que dizia que o Sertão ia alagar
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O sertão vai virar mar, dá no coração
O medo que algum dia o mar também vire sertão
Adeus Remanso, Casa Nova, Santo Sé
Adeus Pilão Arcado vem o rio te engolir
Debaixo d’água lá se vai a vida inteira
Por cima da cachoeira o gaiola vai, vai subir
Vai ter barragem no salto do Sobradinho
E o povo vai-se embora com medo de se afogar.
Remanso, Casa Nova, Santo Sé
Pilão Arcado, Sobradinho
Adeus, Adeus...
Disponível em: <http://letras.mus.br/sa-guarabyra/356676/>. Acesso em: 13 ago. 2013.

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

Identificar quando e porque a música foi composta.
Buscar informações sobre seus autores.
Ler a letra da música, ressaltando as informações importantes para contextualizá-la.
Ouvir a música e cantá-la.
Utilizar mapas de localização do Rio São Francisco, seu trajeto, caracterizar as áreas
por ele percorridas e as cidades mencionadas na música.
Pesquisar o histórico da construção de represas ou barragens no mundo e no Brasil
e os impactos ambientais decorrentes. A música “Sobradinho“ é uma referência
de protesto contra essas construções, com um adeus às várias cidades que foram
inundadas para a construção da Usina Hidrelétrica de Sobradinho, no norte da Bahia.
Remanso, Casa-Nova, Santo Sé e Pilão Arcado tiveram que mudar de endereço para
o surgimento da usina.
Pesquisar sobre tecnologias que gerem energia de baixo custo e menor impacto,
como energia solar, eólica, nuclear e outras, buscadas em todo o mundo, mas ainda
utilizadas em pequena escala no Brasil.
Organizar questões que possam relacionar consequências de construções com
outras usinas hidrelétricas no Brasil como, por exemplo, os problemas ambientais e
geopolíticos de Itaipu e de Belo Monte.
Buscar, na imprensa, notícias recentes sobre os impactos gerados pela construção de
hidrelétricas.
Estabelecer relações entre a situação dos habitantes das áreas inundadas e as ações
governamentais.
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Sugestões de Fontes
CORRÊA, Roberto Lobato. Literatura, música e espaço. Rio de Janeiro : EdUERJ,
2007.
CORRÊA, Roberto Lobato ; ROSENDAHL, Zeny. Cinema, música e espaço. Rio de
Janeiro : Rio de Janeiro : EdUERJ, 2009.
CORRÊA, Roberto Lobato. ROSENDAHL, Zeny. Geografia, literatura e música
popular – uma bibliografia. Disponível em: <http://www.nepec.com.br/biliolobat2.
htm >. Acesso em: 15 ago. 2013.
CORRÊA, Roberto Lobato. ROSENDAHL, Zeny. Espaço e cultura: pluralidade
temática. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2008.
CORREIA, Marcos Alberto. Representação e ensino, a música nas aulas de
geografia: razão e emoção nas representações geográficas. Curitiba: Universidade
Federal do Paraná, 2009. 116p. Disponível em: <http://tinyurl.com/3e8ltoz>. Acesso
em: 15 ago. 2013.
FERREIRA, Martins. Como usar a música na sala de aula. São Paulo: Contexto, 2002.
Sugestões de músicas sobre a região nordeste brasileira
A Feira de Caruaru (Onildo Almeida)
Assentamento (Chico Buarque)
Cidade Grande (Petrúcio Amorim)
Lamento Sertanejo (Dominguinhos e Gilberto Gil)
Meu Velho Ipojuca (Petrúcio Amorim)
Nordeste pra Frente (Luiz Gonzaga)
Pau de Arara (Luiz Gonzaga)
Pau de Arara (Vinicius de Moraes e Carlos Lyra)
Petrolina-Juazeiro (Jorge de Altino)
Riacho do Navio (Luiz Gonzaga / Zé Dantas)
Seca Nordestina (Flávio José)
Súplica Cearence (Gordurinha e Nelinho)
Último Pau de Arara (Venâncio, Corumbá e J. Guimarães)
Vozes da Seca (Luiz Gonzaga e Zé Dantas)
Xote Ecológico (Aguinaldo Batista/ Luiz Gonzaga)

4.5 JOGOS
As atividades que propiciam a ação das crianças, dos adolescentes e dos jovens sobre os
objetos são indispensáveis para o desenvolvimento afetivo e intelectual. No conjunto dessas
atividades, que podem ser as mais variadas, ressalta-se o papel dos jogos e brincadeiras
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coletiva ou de grupos é imprescindível.
Durante a infância e a adolescência, o jogo é a atividade que mais interessa e diverte o
indivíduo, além de constituir um recurso fundamental para o desenvolvimento de suas
potencialidades. CHATEAU (1973) destacou que o jogo é indispensável para que o indivíduo
torne-se um adulto equilibrado. O autor, ainda, mencionou que uma criança que não sabe
jogar será um adulto que não sabe pensar.
OLIVEIRA (1997), analisando a importância das atividades lúdicas na formação do indivíduo,
apontou que “na perspectiva piagetiana do desenvolvimento mental da criança, o jogo e a
imitação desempenham papel relevante, pois são atividades espontâneas e que perduram
por toda a vida do indivíduo”.
A atividade lúdica, portanto, deve ter um papel de destaque no desenvolvimento dos processos
de aprendizagem do indivíduo. Entretanto, as atividades escolares concedem pouca
importância aos jogos no contexto do ensino/aprendizagem de Geografia. Se queremos
elaborar propostas de ensino que possibilitem, por parte do estudante, interferências críticas,
conscientes e propositivas em seu mundo, haveremos que inovar nossas ações como
professores. A utilização dos jogos de simulação pode ser um dos caminhos a trilhar.
Considerando os jogos como recursos extremamente úteis para despertar o interesse
dos estudantes, ao lado de enriquecerem e favorecerem processos de aprendizagem
significativos e duradouros, ressaltaremos alguns jogos que podem ser incorporados às
atividades de sala de aula.

4.5.1 Jogos didáticos em Geografia
Sem a pretensão de esgotar o tema, trataremos de três tipos de jogos didáticos em Geografia:
(i) os jogos de tabuleiro, (ii) os jogos de representação e (iii) os jogos para computador, que
simulam estratégias reais de ensino/aprendizagem.
Os jogos de simulação, em Geografia, são aqueles que, segundo Gaite (1995), reproduzem,
de forma simplificada, um sistema espacial, real ou realizável, em que os participantes devem
tomar decisões com o propósito de apontar soluções para os problemas colocados. Esses
jogos, com objetivos didáticos, devem estar relacionados com os temas estudados e não se
pautarem, unicamente, na perspectiva de entretenimento e recreação.
Atualmente, existem no mercado, muitos jogos que podem ser utilizados no contexto
escolar; existe, também, a possibilidade de serem elaborados pelo professor, conforme o
conteúdo proposto e o interesse dos estudantes, por exemplo, os jogos de tabuleiro.
A produção de jogos de tabuleiro é grande e estes podem ser adquiridos no comércio,
com certa facilidade. Além da enorme produção de quebra-cabeças, que podem ser
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utilizados para além da localização espacial, possibilitando construir noções de orientação,
deslocamentos e relações espaciais; noção de território, limite, separação, contiguidade
espacial, inserção, entre outros; nesse conjunto, há jogos que contemplam variáveis políticas,
militares, econômicas e ambientais.
A maior parte desses jogos de tabuleiro tem como base um mapa. Entre eles, os mais
conhecidos são War e Monopólio e suas variações, em que os estudantes poderão
trabalhar com domínios político-territoriais. O professor e os estudantes optarão por
seguir as regras dos jogos ou criarem suas próprias regras; ou ainda, criarem jogos
similares a esses, com outras bases territoriais. Para que o jogo se torne mais ágil, a turma
poderá ser dividida em pequenos grupos. Diferentes temáticas podem servir de base
para este tipo de jogo: fusos horários, coordenadas geográficas (na forma de batalha
naval), redes urbanas, industriais, de comunicação, organização dos espaços urbano e
rural, gestão ambiental, entre outros.
Outro tipo de jogo que tem atraído o interesse de crianças e, sobretudo, de adolescentes,
são os jogos de representação ou, como são conhecidos, os R.P.G. (Role Playing Games). Tais
jogos, como os demais aqui mencionados, foram criados para diversão, mas devido ao
potencial pedagógico neles contido, passaram a fazer parte da sala de aula.
Nesses jogos, é criada uma situação, uma aventura ou uma história, por uma pessoa do
grupo, intitulada de mestre, que pode ser o próprio professor ou um estudante. A função do
mestre é a de apresentar a aventura aos demais jogadores, como também a de coordená-la.
O jogo deverá ter situações que exijam decisões e escolhas por parte dos jogadores, que
assumem o papel dos personagens da aventura, que envolve desafios, perigos, enigmas e os
jogadores deverão imaginar-se na busca de soluções.
Conforme Marcatto (1996):
No RPG, o jogador não é um mero espectador, mas um participante ativo que, como um ator,
representa um papel e, como um roteirista, escolhe caminhos e toma decisões, nem sempre
previstas pelo mestre, contribuindo na recriação da aventura.

Dessa forma, o jogo possibilita o desenvolvimento da criatividade e imaginação dos jogadores
e, por outro lado, incentiva a pesquisa para que se inteirem melhor dos contextos propostos
pelas aventuras. De tais jogos participam, via de regra, em torno de seis jogadores, mas
em sala de aula, todos podem participar ao mesmo tempo, formando um grande grupo.
Duas estratégias podem ser utilizadas: o envolvimento de toda a turma, numa aventura,
ou um grupo de voluntários, em torno de seis jogadores; o restante da turma, nesse caso,
participaria como espectadores/avaliadores, que acompanharão o desenrolar do jogo
e, ao final, farão uma análise do processo, apontando conclusões. Em ambos os casos,
todos devem tomar conhecimento antecipado do tema a ser tratado para desenvolverem
pesquisas prévias sobre o assunto.
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distintos, tais como: construção de uma represa, de um aeroporto entre cidades ou dentro de
uma cidade, implantação de indústrias, conflitos territoriais, políticos, problemas ambientais,
entre inúmeros outros, sempre adequados aos interesses dos estudantes e de acordo com
o conteúdo proposto.
No mercado, são encontrados jogos que se adequam à Geografia como GURPS, nas versões
Viagem no Tempo e Illuminati (mais complexo); entretanto, os mais interessantes são aqueles
criados para atender aos objetivos do processo ensino/aprendizagem de cada turma.
Além dos jogos de tabuleiro e dos jogos de representação, faz-se mister ressaltar os jogos
de computador, adequados aos estudantes de Geografia.
Através do uso de computadores, é possível simular inúmeras situações a partir de programas
previamente elaborados. A imagem na tela permite representar os lugares e atuar sobre eles,
de modo mais seletivo e ágil. A escolha dos jogos, por parte do professor, deve atender aos
objetivos anteriormente mencionados para os outros tipos de jogos.
Nos jogos para computadores, os estudantes devem trabalhar em pequenos grupos, ou seja,
a escola deve dispor de um número maior de máquinas para possibilitar a participação de
todos, caso contrário, pode-se trabalhar com pequenos grupos, alternadamente, conforme
a disponibilidade de computadores.
Entre os jogos que se adequam ao ensino/aprendizagem de Geografia, destacam-se aqueles
da série “SIM” (Simulated), que abordam diferentes questões relativas a planejamentos. Os
mais conhecidos são os da série SimCity, em que os jogadores terão possibilidades de
planejar a vida em grandes cidades, apresentando alternativas sobre construções, traçado
das vias de comunicação, selecionar meios de transporte, localização de lojas, fábricas,
entre outros equipamentos, com o propósito de propiciar melhor qualidade de vida aos
seus habitantes.
Com uma estrutura similar, o SimFarm aborda o manejo de uma fazenda, incluindo questões
relativas à decisão do tipo de produção, uso de fertilizantes, rotação de culturas, oscilações
de preço dos produtos no mercado entre uma série de fatores que dependem das decisões
dos jogadores.
Inspirado na Hipótese Gaia, de James Lovelock, o SimEarth propõe o desafio de um
manejo do Planeta Terra, abordando os diferentes ecossistemas; o SimPark, trata da
instalação e gerenciamento de um parque de diversões, além do SimAnt, que desafia
a manutenção de um ecossistema de formigas; o SimLife propõe a construção de
ecossistemas e a sua manutenção, inter-relacionando fatores como clima, solo,
vegetação, animais, entre outros; o A-Train propõe uma desafiante inter-relação entre
habilidades de planejamento e criatividade no que diz respeito à construção de ferrovias,
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urbanização e ambiente natural. Esses, entre outros jogos disponíveis para computadores,
são interessantes e educativos para a Geografia escolar. Isso sem mencionar programas
relativos a mapeamentos e atlas para computadores, de uso bastante divulgado nos dias
atuais.
Podemos ainda destacar a série Zoo Tycoon, que propõe ao usuário construir e cuidar de um
zoológico, no qual deve trabalhar com diferentes tipos climáticos, biomas e ecossistemas,
insere a ideia de espécies ameaçadas de extinção e animais extintos.
Civilization é uma série de jogos de computador do gênero de estratégia por turnos.
O principal objetivo dos jogos da série é desenvolver um grande império desde o início,
quando as primeiras sociedades deixam de ser nômades e constituem uma civilização. O
jogo começa nos tempos antigos e cabe ao jogador evoluir sua civilização. Mostra uma
relação entre a história e a Geografia, pois permite desenvolver uma análise estratégica,
sendo trabalhados a expansão de impérios, o uso de tecnologias, a cultura dos povos, a
criação de cidades, entre outros.
Objetivando a criação de cidades, o jogo CivCity: Rome é um jogo que propõe a construção
de cidades ao longo da história de Roma e levá-las ao seu apogeu.
Além dos citados, existem outros jogos e técnicas de simulação que podem ser utilizados
pela Geografia escolar, cabendo ao professor o estabelecimento de critérios didáticos para
sua seleção e uso com os estudantes.
Resta ressaltar que, além de serem excelentes mecanismos de motivação para a aprendizagem
de Geografia, os jogos de simulação contribuem para o desenvolvimento da capacidade de
tomar decisões, a facilidade de visão de conjunto dos fatos e dos eventos geográficos, um
aprendizado globalizado, além do espírito de grupo e capacidade crítica e criativa. Assim,
podemos afirmar que os jogos são, por natureza, interdisciplinares, contribuindo para o
desenvolvimento de propostas mais holísticas na escola.
Finalmente, torna-se necessário registrar que os jogos são instrumentos de um processo
e não o processo em si; dessa forma, o jogo é uma ação lúdica para servir à prática
educacional.

4.6 imagens e FOTOGRAFIAS
A organização de um arquivo de fotografias torna-se um bom acervo para a escola e um
material imprescindível a ser trabalhado com os estudantes em Geografia.
O arquivo de fotografias poderá conter fotos antigas e atuais de diferentes lugares e do
mesmo lugar com diferentes temporalidades e elas podem ser obtidas em revistas, jornais,
cartões postais e até mesmo fotos que estão guardadas em casa ou tiradas pelos estudantes
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em trabalhos de campo e em excursões.
O arquivo poderá ser organizado em uma caixa de sapatos ou similar e deverão ser
utilizadas folhas de papelão ou de cartolina ou outro material mais encorpado para colar
as imagens. Depois de selecionadas e coladas em um material mais resistente, basta
organizá-las.
O papel de fundo deverá ter um espaço para a indicação do que trata a imagem, conforme
o exemplo abaixo. No espaço pequeno, à esquerda, faz-se uma menção à imagem, por
exemplo: rio, espaço rural, espaço urbano, vegetação, porto etc. Colar a imagem recortada
de revistas e outras fontes e, como sugestão, agrupá-las em uma caixa de sapatos, conforme
o tema tratado. A organização de arquivos de imagens pode ser um trabalho coletivo de
muitas turmas na mesma escola.
Indicação da foto
Foto

No Verso:
Créditos e Descrição da Foto
Exemplo:
Ferreira, 2005
Rio São Francisco, próximo à Usina de Paulo
Afonso – BA

Fonte: Ferreira, 2005

Os estudantes poderão consultá-las conforme o interesse do assunto que estiver
sendo proposto para a discussão pelo professor. No verso, pedir aos estudantes para
escreverem a fonte, de onde veio esta imagem, de que jornal ou revista, lugar, autor
da foto e ano.

4.6.1 Exemplificação
O exemplo seguinte serve como sugestão para o estudo a partir de fotografias.
A imagem a seguir foi tirada da cidade de Rocamadour, na França, em maio de 2007. Esta é
uma cidade muito antiga, que data das peregrinações de fiéis à santa com o mesmo nome,
desde a Idade Média e até os dias de hoje. Nela foi construída uma capela incrustada numa
rocha1.

1 Esta pode ser uma referência que constaria no verso da fotografia.
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Fonte: Aguiar, 2007.

A análise da paisagem retratada poderá seguir a seguinte proposta:
1. Descrever a paisagem, a partir do que pode ser observado na fotografia.
2. Identificar os diferentes elementos nela contidos (da natureza e construídos).
3. Atualmente, uma cidade seria construída num relevo como este? Por quê?
4. O que este relevo interfere nos meios de transporte de pessoas e de mercadorias?
5. Que ações o poder público deveria ter para solucionar o acesso à cidade?
6. Quais são os tipos de problemas ambientais que poderíamos prever ao considerar o
relevo local?
7. Como é o processo de preservação da vegetação local?
8. Outras questões podem ser levantadas em relação à hidrografia, à vegetação: natural
ou plantada, vias de acesso asfaltadas etc.
9. Comparar a fotografia com outra ou com a paisagem local; estabelecer relação entre
o que há de comum e o que há de diferente no processo de ocupação do espaço.
10. A questão que possibilita a síntese da análise: qual é a relação que se estabelece
entre a sociedade e a natureza no espaço geográfico?
Conforme a idade/interesse dos estudantes ou o ano em que estão, deve-se:
a) localizar a cidade em um mapa;
b) com o uso de um papel transparente, colocado sobre a fotografia, destacar os
principais elementos que a compõem (elaboração de “croqui”);
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c) verificar de onde ela foi tirada (plano, limites, campo visual);
d) momento em que ela foi tirada;
e) identificar, a partir do uso do atlas geográfico, as unidades paisagísticas onde se insere;
f) elaborar legenda ou pequenos textos-síntese sobre a mesma.
O estudo com fotografias no processo ensino/aprendizagem de Geografia deve ser
norteado pela formulação de muitos “por quê?”, posto que uma resposta poderá levantar
novas questões a serem respondidas acerca da fotografia e possibilitará a ampliação de
uma pesquisa mais ampla com o uso de outros materiais; além do atlas, mencionado
anteriormente, livros, sites na internet, revistas, entrevistas, conforme o tema abordado, o
interesse dos estudantes e a série ou o ano que os estudantes estão cursando.
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5. O ESTUDO DO LUGAR E DAS PAISAGENS
5.1 O LUGAR
Uma das propostas que tem perpassado o ensino de Geografia, em todos os níveis de
escolaridade, é o estudo do lugar. Numerosas são as sugestões que tentam ou tentaram
formular orientações para a realização deste estudo. As mais contemporâneas rejeitam o
saber enciclopédico e apontam para a compreensão das dinâmicas do espaço geográfico.
O estudo do lugar tem um caráter interdisciplinar e propicia a abordagem holística do espaço
geográfico. Através de uma proposta de trabalho podem ser articulados os referenciais da
sociedade e da natureza, que organizam e compõem o mundo à nossa volta e permitem
a compreensão de realidades urbanas e rurais, em quaisquer escalas de abordagem. O
estudo do lugar aponta para a organização de um processo de pesquisa na escola, com o
envolvimento dos professores e dos estudantes.
Conforme afirmam Lopes e Pontuschka (2009, p. 174) “esta atividade pedagógica se
concretiza pela imersão orientada na complexidade de um determinado espaço geográfico,
do estabelecimento de um diálogo inteligente com o mundo, com o intuito de verificar e de
produzir novos conhecimentos”.
As pessoas que vivem em um lugar têm um saber sobre ele, construído ao longo de sua
existência. Gradativamente, o espaço vivido se expande em função dos lugares de moradia
e de atividades, em razão dos deslocamentos sucessivos, do acesso a diferentes meios de
deslocamentos, de comunicação e de informação, variando conforme a cultura e o grupo
social em que se insere o indivíduo. As crianças, com seus deslocamentos e brincadeiras,
assim como os jovens, os adultos e os idosos, todos percebem e formam imagens mentais
sobre os lugares, a partir de seus referenciais de vida, de seus interesses e humores.
A Geografia procura investigar o saber que cada um traz de sua relação de vida com o lugar.
Como destacou o geógrafo francês Eric Dardel, “para o homem, a realidade geográfica é
primeiramente o lugar em que está, os lugares de sua infância, o ambiente que lhe chama a
sua presença.” Conforme enfatizou Dardel (2011, p.2), “uma relação concreta liga o homem
à Terra, uma geograficidade do homem como modo de sua existência e de seu destino.”
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construção de ações que conduzam à expansão desse conhecimento, através da articulação
com o mundo, o lugar inserido em diferentes abordagens escalares que se articulam e
assim, conforme Santos (1984, p.8), o espaço-lugar se mundializa e “quanto mais os lugares
se mundializam mais se tornam singulares e específicos”.
O estudo do lugar tem por objetivo possibilitar reflexões que vão além dos livros didáticos e
que neles não constam, uma vez que suscitam interrogações no estudante que, com a ajuda
do professor de Geografia e de professores de outras disciplinas, poderá encontrar respostas
ao realizar um diálogo com o lugar. Dialogar com o lugar é elencar um rol de perguntas e
buscar as respostas adequadas que possibilitarão organizar um dossiê geográfico, de forma
coletiva, incorporando diferentes olhares do espaço geográfico.
A organização do estudo do lugar requer algumas ações anteriores por parte do professor:
• Visita prévia ao lugar a ser estudado.
• Planejar as ações a serem realizadas pelos estudantes.
• Levantar material de apoio (mapas, bússola, GPS, prancheta para apoio de papel
de desenho e anotações de observações – ou computador, conforme o material
disponível na escola –; máquina fotográfica entre outros).
• Organizar um roteiro de discussão quando na volta para a escola.

5.1.1 Sugestões de Atividades para a Sala de Aula
Estudo do lugar
Escolhemos, como exemplo, um lugar urbano. As cidades são objeto privilegiado do ensino
de Geografia, posto que, hoje, a maior parte da população mundial é urbana e esta temática
deve percorrer toda proposição da Geografia escolar.
Além disso, cabe ressaltar que no espaço urbano encontramos inúmeros referenciais de
estudos que permitem abordá-los de forma interdisciplinar. A cidade pode ser estudada de
diferentes pontos de vista: olhá-la internamente e/ou concebê-la como parte de um sistema
de relações e processos de âmbito regional, nacional e mundial, que estão em contínuo
processo de mutação.
Há, portanto, diferentes facetas do espaço urbano que podem (e devem) ser tratadas nos
ensinos Fundamental e Médio. Eis uma proposta de plano de trabalho que procura sugerir
distintos caminhos para o estudo de lugares urbanos, a ser adequada aos diferentes anos
escolares. Este estudo pode ser recortado para o estudo de um bairro ou de qualquer outra
parcela do espaço urbano.
Tema 1 – Sítio Urbano
A cidade se localiza e se desenvolve em uma base físico-territorial a que chamamos de “sítio
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urbano”. Em decorrência, ele pode nortear a expansão e a forma da cidade. Para estudar o
sítio urbano, algumas questões podem ser feitas:
1. Como é a forma geral do relevo da cidade?
2. Como a cidade, ao se expandir, ocupou esse relevo?
3. Que tipos de problemas podem ser detectados na cidade na época de chuvas em
relação à ocupação do relevo?
4. Como estão dispostos os rios e os córregos da cidade?
5. No período de chuvas mais intensas, que problemas eles apresentam?
6. O esgoto da cidade é tratado antes de chegar aos rios? Onde e como?
7. Para onde vão os rios da cidade? (rede e bacia hidrográfica)
8. Como são aproveitados os rios da cidade? (fornecimento de água, de energia,
transporte etc.)
9. Existe cobertura vegetal nas margens dos rios? Para que ela serve?
10. E a vegetação da cidade, como ela é distribuída pelas ruas, praças, jardins, parques
e outros locais?
11. Qual é a importância da arborização das cidades?
12. Existe alguma relação entre vegetação e fauna nas cidades?
13. À medida que a cidade cresce, o que ocorre com a vegetação e com o relevo?
14. Comparar a cidade estudada com outras da região, de outros estados e de outros
países nos itens acima propostos.
Tema 2 – Expansão Urbana
As parcelas da cidade (bairros, por exemplo) datam de diferentes épocas de seu crescimento/
expansão, da mobilidade da população e de sua inserção no país e no mundo.
1. Identificar, na cidade, áreas mais antigas e mais recentes, através da observação de
suas construções.
2. Comparar mapas antigos e recentes da cidade, em distintos momentos históricos,
para compreender as tendências de direções de sua expansão.
3. Relacionar políticas econômicas e sociais que interferiram nessa expansão. Considerar
os diversos atores que as constituem: poder público e iniciativa privada locais; planos
regionais ou nacionais de investimentos urbanos.
4. As diferentes parcelas da cidade têm diferentes funções: residencial, comercial,
industrial, institucional, de lazer e outras. Identificá-las, a partir do bairro da escola,
outros bairros e a configuração do centro principal. Entender que as funções dos
bairros da cidade podem mudar ao longo do tempo.
5. As diferentes funções da cidade estão relacionadas com outras cidades na região,
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entorno rural, quaisquer que sejam, nunca são estáticos.
6. Em todos os países, as cidades se dividem em zonas que refletem o status social e
econômico da população.
7. As cidades podem ser de distintos tamanhos demográficos e podem crescer e
decrescer ao longo do tempo. As análises dos censos demográficos sinalizam esse
fato.
8. Entrevistar moradores antigos do bairro e indagar sobre as mudanças ocorridas no
comércio, nas construções, no arruamento.
9. Juntamente com o professor de História organizar um roteiro para o estudo da
evolução histórica do bairro. Pode-se evidenciar a questão especulação urbana, o
planejamento a serviço do capital (construtoras e imobiliárias), a expulsão das classes
populares, através da valorização do espaço, a partir da leitura de documentos tais
como, o Estatuto da Cidade, dentre outros.
Tema 3 – Mobilidade Urbana
As cidades são ocupadas por pessoas que se deslocam cotidianamente.
1. Dentro de uma cidade, as pessoas visitam umas às outras; deslocam-se para o trabalho,
para a escola, para as compras, para a busca de atendimento de suas necessidades
pessoais (atendimento médico, busca de serviços diversos).
2. Como as pessoas se deslocam dentro das cidades?
3. Que tipo de transportes utilizam? Como é a qualidade desse transporte? O transporte
da população em massa é fundamental para um planejamento urbano. Como ele
ocorre na cidade?
4. Como é o trânsito na cidade e que propostas podem ser levantadas para torná-lo
mais eficaz?
5. Como as pessoas se deslocam para a zona rural?
6. Entre as cidades da região e do país, como é feito o deslocamento das pessoas?
As informações entre fluxos de ônibus e de avião projetam a cidade em contextos
regionais, nacionais e internacionais. O estudo desenvolvido, a partir de levantamentos
de dados de transportes, pode apontar para relações interessantes de uma cidade.
Por exemplo, por meio do número de ônibus que saem de uma cidade para outras
podemos analisar a intensidade das relações que se estabelecem entre elas, conforme
maior ou menor número de viagens diárias.
7. Os meios de transportes em todas as cidades são iguais?
8. Todas as pessoas têm o mesmo acesso aos meios de transportes?
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Tema 4 – Moradia
Todas as pessoas têm necessidade de um abrigo, de uma moradia.
1. Como moram as pessoas na cidade?
2. Existem diferenças nas moradias urbanas?
3. Quem mora bem e quem mora mal?
4. Quais são os requisitos para se morar bem?
5. Quem deve ser responsável pela infraestrutura necessária às moradias: fornecimento
de água, escoamento de esgoto, fornecimento de energia, calçamento das ruas,
entre outros aspectos relativos ao morar nas cidades?
6. Que problemas decorrem de se morar em encostas íngremes e em margens de rios?
7. Em todos os países, as pessoas moram de maneira parecida? Existem diferenças
sociais, econômicas e culturais que interferem na forma de habitar?
8. Qual a diferença entre bairros e condomínios horizontais?
9. Como se dá mobilização dos sem teto, o movimento por moradia popular, o direito
à cidade?

5.2 AS PAISAGENS
A paisagem é um tema frequentemente abordado no ensino de Geografia e há muitos autores
que preconizam que o estudo de Geografia se organiza a partir da leitura da paisagem.
A paisagem pode constituir o ponto de partida e o ponto de chegada de uma análise
geográfica. Várias são as ações que o professor pode dispor para concretizar esse processo.
A paisagem pode ser lida “in loco” ou através de fotografias e de diferentes imagens. O
quadro seguinte aponta algumas sugestões para a leitura de uma paisagem através do uso
de fotografias.

5.2.1 Para realizar leituras de paisagens2
1. Visualizar a imagem e:
a) formular as primeiras impressões;
b) tentar justificar o juízo de valor.
2. Identificar o documento fotográfico e verificar:
a) tipo de registro de observação (limites) (campo visual);
b) momento de registro de observação.
3. Analisar a paisagem e:
a) descrever as primeiras observações plano a plano;
b) delimitar as grandes unidades paisagísticas (recorrer a desenhos e croquis);

2 Fonte: Adaptado de Mérenne-Schoumaker, B. , p. 133.
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c) descrever os principais elementos naturais e humanos de cada unidade (utilizar
anotações com a visão de todos os estudantes);
d) tentar colocar em evidência a estrutura aparente da paisagem pelo estudo da posição
relativa das grandes unidades paisagísticas (desenhar ou elaborar um esquema).
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4. Explicar (compreendendo a organização e os problemas levantados)
a) emitir hipóteses;
b) verificar as hipóteses com a ajuda de outros documentos (outras fotografias, cartas,
textos etc.) e/ou trabalho de campo.
5. Explicitar uma primeira aproximação sensível
a) Classificação de cada reação perante a paisagem: atração-indiferença-repulsa;
b) Formação livre do porquê de cada reação;
c) Identificar, entre os termos seguintes, os que estão mais adaptados à escolha:
Harmonia/desarmonia das formas
Harmonia/desarmonia das cores
Harmonia/desarmonia dos volumes
Contrastes/monotonia
Natural/artificial
Rara/frequente
Antigo/novo
Estável/em mutação
6. Confrontar os resultados
Cabe ressaltar que para ler o espaço geográfico, podemos recorrer às suas diferentes formas,
funções e estruturas3.
Uma área rural destinada à cultura de cana-de-açúcar distingue-se de outra onde há o
domínio da pecuária leiteira. Embora ambas sejam rurais, pelas atividades desenvolvidas
(funções) as formas diferem e, em decorrência, as estruturas necessárias a cada uma delas.
Formas, funções e estruturas se transformam ao longo do tempo (processo). Se pensarmos
em uma área urbana, no local destinado à instalação industrial ou onde há concentração
de residências ou de comércio, teremos paisagens diferenciadas pelas formas, funções e
estruturas dominantes. Esses conceitos não existem separadamente; eles se articulam e, no
ensino de Geografia, devem ser analisados em variadas escalas.
As escalas vão desde a local (escala de detalhamento) até a mundial (escala de generalização).
Ao retomar o exemplo da cultura de cana-de-açúcar, podemos estudá-la em um município
de Pernambuco (âmbito local); podemos compará-la com as de outros municípios de
Pernambuco (âmbito regional) ou com as diferentes culturas de cana-de-açúcar do Brasil
(âmbito nacional) e de país da Ásia (âmbito mundial).
Os limites e as fronteiras dessas lavouras podem ser cotejados com a distribuição e repartição
da população (concentração/dispersão/densidade), da produção e do consumo do produto
3 Neste texto, tomamos como exemplo a cultura de cana-de-açúcar, mas essas noções se aplicam a quaisquer análises do espaço
geográfico.
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final. No cerne da compreensão da distribuição é fundamental pensar na distância, que pode
ser concebida como:
a) linear (em linha reta, medida nos mapas);
b) real (pelas vias de comunicações);
c) temporal (em minutos, horas, dias, meses);
d) custo (relação moeda/km);
e) social ou psicológica (ligada aos indivíduos e às territorialidades diferenciadas em
função de sua posição social ou de vivência).
Estabelecido este viés de análise, a diferenciação torna-se necessária e, como dela decorrente,
poderemos tratar da inclusão/exclusão da população envolvida nesse trabalho ao considerar
a mão de obra utilizada, sua qualificação, qualidade de vida, salário, e sua acessibilidade ao
produto final. Nesse contexto, faz-se mister tratar das relações da produção com o meio
ambiente, tais como, desmatamento, uso de agrotóxicos, destinação de resíduos, condições
e jornada de trabalho, alimentação e saúde dos trabalhadores, entre outros pontos.
Dessa forma, há que incluir, a partir dos elementos fixos locais, movimentos e fluxos dos
produtos: para onde e como vão para atender os diferentes mercados de consumo. Isso
implica compreender a organização/funcionamento do espaço geográfico.
Organizar um espaço é colocá-lo em funcionamento e dotá-lo de estrutura. A organização do
espaço incorpora variados processos de intervenção: o povoamento, processo essencial, visto
que determina o sentido da polarização; a apropriação, individual ou coletiva, do solo, sua
exploração e utilização; a gestão, que assegura o funcionamento político e administrativo, e
o estabelecimento de redes de relações sem as quais não poderiam funcionar os processos
precedentes [grifos nossos]. (Mérenne-Shoumaker, 1994, p. 55).

De acordo com Mérenne-Shoumaker (1994, p. 56), apropriação e gestão contribuem para
a trama do espaço. Por vezes, pode-se tentar modificar a organização e o funcionamento
do espaço por meio de ações voluntárias, apoiadas fundamentalmente em equipamentos
(por exemplo, autoestradas, parques industriais), na valorização de recursos (riquezas
reconhecidas), ajudas, financeiras ou não, de atores locais. Essa ação voluntária e pensada
de uma coletividade no seu território é a organização do espaço.
Santos (1994) apontou que
o território hoje pode ser formado de lugares contíguos e de lugares em redes” (grifo nosso).
O território é o espaço habitado, delimitado por diferentes gestões e há que relevar, nesse
contexto de análise, o papel da ciência, da tecnologia e da informação e, assim, ao incorporálas, encontramos “novos recortes... resultado da nova construção do espaço e do novo
funcionamento do território. (Santos, 1994, p. 16).

Desta feita, cabe voltar à produção de cana-de-açúcar: a contiguidade é retratada na relação
campo/cidade, ou seja, produz-se no campo e consome-se na cidade e vice-versa. A ciência,
a tecnologia e a informação são produtos urbanos, consumidos também no campo.
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desde pequenas unidades componentes até as grandes interações globais: o preço da canade-açúcar no mercado mundial é definido pela bolsa agrícola, parte do sistema-mundo.
Esbarramos aqui nos processos de descontinuidades espaciais. São as grandes redes
(formadas por pontos no espaço e ligadas entre si) que organizam a compra (desde os
pequenos produtores até os grandes produtores de cana-de-açúcar) e colocam o produto
no mercado, com toda uma infraestrutura de, além da compra, transporte, distribuição e
venda.
Assim posto, podemos afirmar que, em quaisquer esferas de análise do espaço constatamos
permanências e/ou mudanças, conforme e decorrente de diferentes atores sociais, políticos
e econômicos.
É a partir dessa realidade que encontramos o território, hoje, novos recortes, além da velha
categoria região; e isso é um resultado da nova construção do espaço e do novo funcionamento
do território, através daquilo que estou chamando de horizontalidades e verticalidades. As
horizontalidades serão os domínios da contiguidade, daqueles lugares vizinhos reunidos por uma
continuidade territorial, enquanto as verticalidades seriam formadas por pontos distantes uns dos
outros, ligados por todas as formas e processos sociais. A partir disso, devemos retomar... a ideia
de espaço banal. A ideia de espaço banal, mais do que nunca, deve ser levantada em oposição à
noção que atualmente ganha terreno nas disciplinas territoriais: a noção de rede.
As redes constituem uma realidade nova que, de alguma maneira, justifica a expressão
verticalidade. Mas além das redes, antes das redes, apesar das redes, depois das redes, com as
redes, há o espaço banal, espaço de todos, todo o espaço, porque as redes constituem apenas
uma parte do espaço e o espaço de alguns. (SANTOS, 1994, p. 16).
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6. O ESTUDO DA RELAÇÃO entre
a NATUREZA E a AÇÃO HUMANA
A população do mundo, e em destaque a do Brasil, vem se concentrando em grandes,
médias e pequenas cidades, sendo que, atualmente, mais de 80% das pessoas vivem
nas cidades. O crescimento acelerado e desordenado das cidades no Brasil, verificado
no século XX e que continua a ser presenciado neste século, é responsável por diversos
problemas ambientais. Dentre eles, podemos destacar a contaminação dos rios, ar e
solo, a retirada da vegetação, a contaminação pelo lixo e o aumento de áreas de risco
de deslizamentos e de enchentes.
Em algumas cidades, a ocupação das encostas é necessária e cada vez mais evidente,
no processo de aglomeração urbana e garantindo o funcionamento da cidade, no qual
a proximidade de setores habitacionais dos centros geradores de emprego leva, muitas
vezes, à ocupação de área de risco. Se este processo de ocupação das encostas fosse
realizado levando em consideração os modelos técnicos adequados, teríamos uma
considerável minimização dos riscos. Porém, nas últimas décadas, no Brasil, a ocupação
de encostas vem ocorrendo fora dos padrões técnicos recomendados, evidenciando
um crescente aumento no número de episódios de escorregamentos de morros,
ocasionando mortes e prejuízos materiais.
A ocupação de encostas tem evidenciado efeitos que ultrapassam a questão das
próprias encostas, afetando, de maneira expressiva, a cidade como um todo. A retirada
da vegetação que protege os morros, por exemplo, expõe o solo a processos erosivos,
podendo colocar em risco a estabilidade dos terrenos, ocasionando também, o
carreamento de materiais pelas drenagens que atingirão as partes baixas da cidade, os
vales fluviais, assoreando os rios e contribuindo para o agravamento do problema de
inundações. Como o custo dos terrenos nas áreas urbanas tende a aumentar, os que
estão alocados em áreas de risco, seja em encostas ou nos vales fluviais, suscetíveis a
enchentes, ficam mais acessíveis financeiramente:
A intervenção humana sobre o relevo terrestre, quer em áreas urbanas ou rurais, demanda
a ocupação e a transformação da superfície do terreno. Dependendo do tamanho dessa
intervenção, das práticas conservacionistas utilizadas e dos riscos geomorfológicos envolvidos,
os impactos ambientais associados poderão causar grandes prejuízos ao meio físico e aos seres
humanos (GUERRA, 2011).
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que os estudantes adquirem ao longo das suas vidas, principalmente quando estes são
trabalhados no nível da EJA, esta passa a ser um momento significativo de reconstruir
experiências da vida ativa e ressignificar conhecimentos de etapas anteriores da
escolarização, articulando-os com os novos saberes escolares. A validação do que
se aprendeu “fora” dos bancos escolares é uma das características da flexibilidade
responsável que pode aproveitar estes “saberes” nascidos destes “fazeres” (BRASIL,
2002, p. 78). Trabalhar com tema, vivenciado, percebido e muitas vezes sentido pelos
estudantes, dá mais significado ao aprendizado, como é o caso das áreas de risco de
deslizamentos nas cidades brasileiras.
As atividades propostas devem estimular e contribuir para o desenvolvimento da análise
crítica, argumentativa do estudante, na perspectiva da construção do conhecimento,
considerando a realidade e experiências vividas pelo estudante.
Selecionamos algumas sugestões, utilizando diferentes fontes de consulta, como
exemplo de possibilidades de atividades que podem ser desenvolvidas pelos professores,
entendendo que outras atividades podem ser elaboradas dentro desta temática.

6.1 Sugestões de Atividades para a Sala de Aula
Tema 1: Ocupação de Encostas
Quando olhamos para uma cidade, ou mesmo para uma área rural, percebemos o intenso
trabalho que homens e mulheres vêm realizando sobre estes espaços, ao longo do tempo,
seja pela presença de casas, prédios, rodovias, ruas, carros, indústrias, hidrelétricas, como
por tantas outras construções. Este processo produz paisagens distintas, em função das
características do meio físico e pela forma desigual com que ele ocorre em diferentes bairros
de uma cidade e em diferentes regiões da Terra.
Para que os estudantes possam visualizar estas diferentes formas de construção das paisagens
urbanas, seria importante apresentar imagens, mostrando diferentes formas de ocupação do
espaço urbano, em várzeas, vales, encostas etc. para que os estudantes reflitam sobre as
relações que se estabelecem entre a sociedade e a natureza.
Como exemplo, destacamos duas fotografias de Ilha Grande no estado do Rio de Janeiro,
em que estão representados um período anterior à ocorrência do deslizamento e outro
posterior.
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Fotografia 1

Fotografia 2

Fotografia 1 – Vista da Pousada Sankay em Ilha Grande – RJ, antes da ocorrência do deslizamento,
em 2010.
Fotografia 2 – “Vista do deslizamento da Ilha Grande onde existia a Pousada Sankay, mostrando a
formação do lajedo exposto pelo deslizamento. A área era de alto risco por estar situada em encosta
muito íngreme onde vários deslizamentos já haviam ocorrido no passado. Na parte superior da foto é
possível ver os lajedos expostos antigos, cobertos por vegetação rasteira, mais recente que mostram
claramente a existência de antigos deslizamentos. A área era, visivelmente perigosa. Trabalhos de
contenção deveriam ter sido feitos para evitar a tragédia que acabou ocorrendo. Na foto, é possível
ver onde irão ocorrer os próximos deslizamentos que poderão ocorrer muito em breve, já que uma
boa parte do solo que sustentava a encosta não mais existe”.
Fonte: Disponível em: < http://www.geologo.com.br/deslizamentosmortais.asp>. Acesso em: 05 de julho de 2013.

Fotografia 3 – Vista de satélite (Google Earth) da Ilha Grande na região da Pousada Sankay onde
ocorreu o desastre. São claros os lajedos expostos após antigos deslizamentos. Na encosta acima da
Pousada Sankay é visível um bom número de antigos deslizamentos que estavam confirmando o alto
risco de acidentes em toda a encosta imediatamente abaixo. Todas estas encostas de alta declividade,
abaixo desses lajedos, são de altíssimo risco de deslizamentos de terra e devem ser estudadas por
especialistas imediatamente. Não há como evitar: trabalhos de contenção de encostas deverão ser
feitos ou mais vidas irão se perder nas próximas chuvas.
Fonte: Disponível em: < http://www.geologo.com.br/deslizamentosmortais.asp >.Acesso em: 05 de julho de 2013.
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explorar a ação do poder público no controle, prevenção e minimização dos impactos e áreas
de risco.
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Angra dos Reis faz mapeamento das áreas de risco do município
Objetivo da prefeitura é, com estudo, adotar medidas contra problema.

Vista aérea de Angra dos Reis: o levantamento das áreas de risco será realizado também com estudos
feitos por mar e por terra

RIO – Três anos depois que deslizamentos de terra no Centro de Angra e na Ilha Grande provocaram
a morte de 53 pessoas, um diagnóstico por terra, mar e ar pretende mapear todas as áreas de
risco do local, incluindo imagens feitas do helicóptero do Instituto Estadual do Ambiente (Inea)
e levantamentos realizados em terra por técnicos do município. Na Ilha Grande, o estudo será
feito a partir das embarcações que vão percorrer toda a sua costa, para identificar locais sujeitos
a deslizamentos. Técnicos da Defesa Civil e do Departamento de Recursos Minerais (DRM) já
fizeram um primeiro levantamento, usando a aeronave cedida pelo Inea.
— O objetivo é fotografar as áreas de risco e juntar as fotos ao material já existente para, enfim,
entregar à população o mapeamento das áreas de risco do município — explicou a prefeita
Conceição Rabha.
Em janeiro de 2010, deslizamentos de terra no Centro de Angra e na Ilha Grande provocaram a
morte de 53 pessoas. [...]
[...] — Todos os estudos que vimos até aqui não foram conclusivos. Por isso, estamos voltando a
campo para fazer um trabalho conclusivo e com imagens atuais — acrescentou a prefeita.
Depois de juntar as informações e as fotografias aéreas, a equipe técnica fará um trabalho de
campo, visitando as localidades. Com o mapa de risco concluído, a prefeitura terá um diagnóstico
final para tomar decisões e combater os problemas. Em alguns casos, soluções de engenharia,
como a construção de muros de contenção e obras de sondagem, poderão evitar remoções. Em
outros, porém, algumas casas poderão ser desocupadas.
— Precisamos dar uma resposta aos moradores. Onde for viável fazer obra de contenção, nós
faremos. Mas, se precisarmos reassentar moradores, teremos que fazê-lo. — disse”.
Fonte: Disponível em; < http://oglobo.globo.com/rio/angra-dos-reis-faz-mapeamento-das-areas-de-risco-domunicipio-8738888 >. Acesso em: 05 de jul. de 2013.
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A partir da discussão dos estudos de caso, o professor deve apresentar as causas e possíveis
soluções, quando a instabilidade das encostas é potencializada pela ação humana.
Em uma dinâmica, o professor poderá apresentar exemplos de escorregamentos induzidos,
em que a sua deflagração foi potencializada pela ação humana, nos quais, muitas vezes,
mobilizam-se os materiais produzidos pela própria ação humana, como aterro, entulho,
lixo etc. Ainda poderão ser mostrados os diferentes elementos que podem influenciar no
processo de deslizamento, por meio de figuras e procurar junto aos estudantes situações
similares na realidade, podendo ser no seu bairro, cidade, ou de outras regiões.
Homens e mulheres são importantes agentes modificadores do ambiente, interferindo em
seu equilíbrio, potencializando e acelerando diversos processos de dinâmica superficial.
Dentre estes aspectos podemos destacar:
1. Retirada da vegetação
Quando ocorre a remoção da vegetação, expõe-se a superfície do terreno natural diretamente
à ação da chuva, gerando a erosão.
Soluções: Recomposição da vegetação através de gramíneas e implantação de sistema
superficial de drenagem.

Fonte: CUNHA, M.A. (Coord.) Ocupação de encostas. São
Paulo: Instituto de Pesquisas Tecnológicas, 1991. 62p.
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Zona Norte – Recife-PE
Fonte: Disponível em: <http://tvreplayuploads.s3.amazonaws.com/wp-content/
uploads/2013/07/rec1.jpg>. Acesso em:15 ago.2013.

2. Concentração de Águas Pluviais
A concentração de águas pluviais propicia aumento de energia da água que, em contato
com o terreno natural, desencadeia o processo de erosão. Exemplos: sistema de drenagem
ineficiente, escoamentos irregulares, concentração de águas pluviais em ruas, galerias,
esgoto etc.
Soluções: Implantação de sistemas de drenagem superficial com dissipadores de energia;
implantação de sistemas de esgoto.

Fonte: CUNHA, M.A. (Coord.) Ocupação de encostas. São Paulo: Instituto
de Pesquisas Tecnológicas, 1991. 62p.
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Zona Norte de Recife, Alto da Guabiraba.
Fonte: Disponível em: <http://www.leiaja.com/noticias/2013/14-mil-metros-de-lonas-plasticas-saocolocadas-no-recife/>. Acesso em: 15 ago. 2013.

3. Declividade e altura excessiva de cortes
A execução de cortes em encostas para abertura de ruas ou para construção de construções
pode ser feita com inclinação e altura excessivas, sem respeitar as características do solo, o
que pode levar a escorregamentos.
Soluções: Execução de obras adequadas de contenção.

Fonte: CUNHA, M.A. (Coord.) Ocupação de encostas. São Paulo: Instituto de Pesquisas Tecnológicas,
1991. 56p.
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Zona Norte do Recife.
Fonte: Disponível em: <rodutos.ne10.uol.com.br/cidadeviva/index.php/tag/morros/>.
Acesso em: 15 ago. 2013.

4. Execução inadequada de aterros
Os escorregamentos em aterros estão associados à sua execução de forma incorreta, na
qual o material é lançado sobre a superfície do terreno ou sobre a vegetação existente,
sem compactação. Isso favorece o surgimento de caminhos preferenciais para a água das
chuvas, que podem ocasionar deformações, levando à ruptura do terreno.
Soluções: Drenagem da fundação do aterro; execução de um novo aterro com as devidas
especificidades técnicas.

Fonte: CUNHA, M.A. (Coord.) Ocupação de encostas. São Paulo: Instituto de Pesquisas Tecnológicas,
1991. 56p.

parâmetros na sala de aula de GEOGRAFIA

72

Frente de aterro da voçoroca da rua
Camanducaia, localidade da UR-2 Verde – bairro
do Ibura.

Cerca de um ano após a colocação do aterro
na encosta da rua Camanducaia observa-se
o desenvolvimento de inúmeras ravinas, com
indícios de infiltração no “pacote” deposicional,
devido a não compactação, além da incipiente
cobertura vegetal remanescente do plantio.
(Fotos de Osvaldo Girão – 09//09/2004)

5. Deposição de lixo na encosta
O lixo é um material muito fofo e de alta porosidade, permitindo rápida saturação e excessivo
aumento de peso, levando a seu escorregamento quando lançado na encosta.
Soluções: remoção do lixo e implantação ou melhoria do serviço público de coleta do lixo.

Fonte: CUNHA, M.A. (Coord.) Ocupação de encostas. São Paulo: Instituto de
Pesquisas Tecnológicas, 1991. 56p.
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Rua Rio Tigre – Córrego da Areia, Zona Norte da cidade do Recife
(Foto da Comissão de Defesa Civil do Recife – CODECIR – 06/2002).

Após a apresentação das imagens representativas, das causas e soluções, o professor pode
fazer um trajeto nas imediações da escola e verificar quais das situações analisadas estão
presentes naquela paisagem. Tendo meios, poderá fotografar, mostrando os diferentes
impactos que a população provoca no ambiente e quais os prejuízos que estas ações podem
ocasionar para ela própria.
Proposta interdisciplinar
BIOLOGIA: trabalhar junto com o professor de Biologia a importância da vegetação e
quais espécies poderiam ser plantadas em áreas de risco de deslizamentos. Pode-se fazer
uma análise da função dos diferentes tipos de raízes e sua importância na fixação do solo.
MATEMÁTICA: trabalhar a declividade, uma vez que ela é dada em graus. Sendo importante
a compreensão do significado do ângulo entre os dois planos x e y (sendo x a superfície e
y o morro). Pois quanto maior o ângulo, menor a normal, sendo menor a força de atrito e
maior a resultante. Isso vai gerar uma aceleração que aumentará a velocidade da massa de
solo, detritos etc. que estarão sobre a encosta.
AVALIAÇÃO:
Pedir aos estudantes para verificar no seu bairro ou estado, se existem ou existiram casos
similares e quais foram as condicionantes para que o movimento de massa ocorresse. Essa
consulta pode ser realizada em jornais, internet, ou por meio de entrevistas aos moradores
mais antigos. Podem redigir um texto documentando o caso, destacando qual o período,
data, local, se houve prejuízos materiais, quantas pessoas foram afetadas, se houve
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precipitação, se a mídia divulgou, fazer uma caracterização física da área (se tem vegetação,
qual a declividade do terreno, se a água servida é encanada, se existem fossas etc.). Podem
acrescentar imagens ou desenhos que representam o evento.
Por meio das figuras a seguir, definir junto com os estudantes as ações prejudiciais,
descrevendo e comparando quais ações seriam melhores na prevenção de processos
erosivos e movimentos de massa.

Fonte: CUNHA, M.A. (Coord.) Ocupação de encostas. São Paulo: Instituto de Pesquisas Tecnológicas, 1991. Anexo 6, 7p.
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7. O ESTUDO DAS QUESTÕES AMBIENTAIS
A relação entre o meio ambiente e a sociedade evidencia a importância da Geografia para a
compreensão de problemas característicos do mundo atual. Entenda-se que tais problemas
têm, quase sempre, um forte componente territorial.
Obter um conhecimento mais aprofundado do território onde se vive, permite pensar,
analisar, questionar, avaliar e saber sobre as relações entre a sociedade e a natureza. Desde
a institucionalização da sociedade capitalista e moderna, a ciência vem produzindo muito
conhecimento, nas mais diversas áreas, sobre a Terra. Porém, toda essa produção de
conhecimento se fez em prol do progresso, e diante do progresso subentende-se que o
conhecimento sempre trouxe e trará benefícios à humanidade. Porém, não é isso o que
vemos retratado nas diferentes paisagens, pois os interesses sociais, políticos, militares e
econômicos, que normalmente impulsionam a criação e implantação de novas tecnologias,
não necessariamente visam a toda a sociedade, e sim a uma pequena parcela, da qual os
interesses são atendidos e espelhados no espaço.
Assim, vemos, inúmeras vezes, os meios de comunicação noticiarem as possibilidades de
problemas na construção de usinas nucleares, a degradação ambiental da paisagem pela
extração cada vez maior de recursos naturais, o aumento da poluição em consequência
dos processos de transformação dos recursos naturais em bens de consumo e o aumento
da quantidade de resíduos agroindustriais e urbanos, nem sempre dispostos de maneira
adequada. É notório que os atores que atuam na construção do espaço geográfico, o definem,
a partir do maior ou menor controle da ciência, da tecnologia e da informação; logo, as
diferentes parcelas da população constroem um espaço em função do seu conhecimento
e consequente tomada de consciência do que as diferentes tecnologias podem oferecer ou
causar ao meio ambiente.
Nesse contexto, a escola adquire uma função essencial de informar sobre o conhecimento
científico e as diferentes tecnologias, viabilizando que os estudantes possam ser cidadãos
que tenham condições de avaliar e participar das decisões que venham a atingir o meio
onde vivem. Isso possibilita criar uma sociedade que venha a questionar os impactos da
evolução e aplicação da ciência e tecnologia sobre seu entorno e consiga perceber que nem
sempre as mudanças propostas são as melhores; na maioria das vezes, podem favorecer
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apenas a uma minoria. Ou seja, é preciso compreender a ciência e a tecnologia no que diz
respeito aos fatores de natureza social, política ou econômica que modulam a mudança
científico-tecnológica e no que concerne às repercussões éticas, ambientais ou culturais
dessa mudança.
Essa necessidade é ainda ressaltada nos objetivos estabelecidos nos PCN-EM:
A formação da pessoa, de maneira a desenvolver valores e competências necessárias à integração
de seu projeto individual ao projeto da sociedade em que se situa; o aprimoramento do educando
como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual
e do pensamento crítico; a preparação e orientação básica para a sua integração ao mundo
do trabalho, com as competências que garantam seu aprimoramento profissional e permitam
acompanhar as mudanças que caracterizam a produção no nosso tempo; o desenvolvimento
das competências para continuar aprendendo, de forma autônoma e crítica, em níveis mais
complexos de estudos (BRASIL, 1999, p. 23).

6.3.1 Sugestões de Atividades para a Sala de Aula
PROPOSTA 1 – Dinâmica do tempo atmosférico e clima
TEMA 1 – Clima
Desenvolvimento
Explorar a percepção que os estudantes possuem sobre o tempo e clima, e seus elementos,
tais como temperatura, precipitação, umidade relativa do ar e ventos.
Esse início pode ser desenvolvido tentando resgatar o conhecimento prévio do estudante,
questionando sobre como as condições do tempo atmosférico tomou um espaço
importante nos noticiários, revistas e documentários, pois potencializam ou condicionam
situações de vulnerabilidade ambiental, associados à ocorrência de secas, enchentes,
movimentos de massa, tornados, furacões etc., além dos eventos de menor magnitude
como o simples estar quente ou frio, se vai chover ou não, se está muito seco ou úmido,
que influenciam na dinâmica do nosso dia a dia, como no modo de vestir, no gasto
energético diário, dentre outros.
Torna-se importante para a organização de nossas atividades cotidianas, assim como para o
uso no planejamento urbano e territorial, visar ao maior aproveitamento das condições de
tempo como um recurso. Assim, podemos destacar o uso do vento na geração de energia
eólica, da radiação solar para geração de energia e aquecedores, o armazenamento da
água da chuva e aproveitamento dela para várias atividades, entre outros.
Logo, conhecer e entender a importância do tempo e do clima, sua relação com o
ambiente e as interrelações com as atividades humanas, torna-se fundamental no processo
de criação de um ambiente mais sustentável.
Material
Jornais e revistas que tenham reportagens sobre tempo atmosférico, eventos extremos,
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ao longo do ano.
Execução
Após a introdução ao tema, pedir aos estudantes que se dividam em grupos.
Distribuir para cada grupo 3 reportagens (jornais ou revistas).
Solicitar aos estudantes que leiam as reportagens, e comentem entre eles o que as
reportagens estão informando. Comentar que as reportagens normalmente noticiam os
eventos extremos ligados ao tempo atmosférico, no qual estão atrelados maiores danos
às atividades humanas, envolvendo perda material e humana, enfatizando, como esses
eventos interferem na vida da sociedade que foi afetada.
Pedir que montem uma planilha (Tabela 1), na qual devem colocar, o evento, o local em
que ocorreu, o período do ano e uma breve síntese do que aconteceu, enfatizando qual
elemento climático foi o responsável pelo evento, se foi a chuva, vento, temperatura ou
umidade, como a seguir:
Local

Evento

Data

Síntese

01
02
03

Tabela 1 – Proposta de formatação da planilha de registro dos dados
Após preencher a planilha, o professor pode levantar alguns questionamentos, tais como:
1. Algum dos eventos registrados ocorreu no Estado, na cidade em que os estudantes
moram?
2. Quais elementos climáticos foram os principais responsáveis pelo evento?
3. Em qual período do ano os eventos climáticos foram mais presentes?
4. Existem diferenças nas características de tempo em sua cidade?
5. Quais as diferenças que você vê entre as estações do ano em sua cidade?
Após a discussão, peça aos estudantes para localizarem no mapa, as localidades presentes
nas reportagens.
Depois, faça um levantamento dos tipos climáticos de cada uma das localidades, utilizando
o Atlas de Geografia, para identificação dos tipos climáticos.
Após o levantamento, faça uma comparação entre o tipo climático das localidades
noticiadas nas reportagens e o tipo climático da sua cidade, destacando as similaridades
e diferenças.
Retomar a discussão sobre tempo e clima, propondo algumas questões para reflexão:
1. Qual a relação entre o tempo atmosférico e o clima?
2. Pode em um clima frio ou temperado, fazer em alguns dias do ano, temperaturas
elevadas? Por quê?

parâmetros na sala de aula de GEOGRAFIA

78

3. Pode em um clima semiárido, ter chuvas torrenciais e enchentes? Por quê?
4. Pode em um clima tropical úmido, ter períodos secos ao longo do ano? Por quê?
As questões podem reforçar o significado de tempo e clima, onde tempo é a situação
atual da atmosfera e o clima poderia ser definido como o ritmo de sucessão de tipos de
tempo.
Este procedimento permitirá ao estudante formar o conceito de clima e perceber que
o clima é dinâmico e possui variações, que podem ser percebidas ao longo dos dias e
sentidos principalmente em eventos extremos.

PROPOSTA 2 – Análise das relações entre sociedade e o meio ambiente
urbano
Para estudar e analisar as relações entre a sociedade e as diferentes formas de ocupação
no ambiente urbano e os impactos, degradações derivados, algumas questões podem ser
levantadas, a fim de verificar o conhecimento prévio dos estudantes.
1. Onde as cidades estão assentadas?
2. Como a cidade em que você mora ou que você conhece ocupa o relevo?
3. Pela sua cidade, passam rios, córregos? Existem represas? Como se dá a ocupação
no entorno deles?
4. Os cursos d’água, que passam pela sua cidade, são utilizados para o lazer da
população?
5. Os esgotos domésticos e industriais são tratados antes de serem lançados nos cursos
d’água?
6. Para onde vão os rios de sua cidade?
7. De onde vem a água que você utiliza em sua residência?
8. Se a energia que você utiliza é proveniente de uma usina hidrelétrica, onde ela está
localizada?
9. Os cursos d’água são utilizados para a pesca?
10. Os cursos d’água são utilizados para o transporte?
11. No período chuvoso, a cidade mostra algum problema?
12. Como é o ar sobre a sua cidade?
13. Você vê muitas chaminés de fábricas e indústrias, liberando fumaça para a atmosfera?
14. Existe muito congestionamento de veículos automotores em sua cidade?
15. Com é distribuída a vegetação em sua cidade?
O texto a seguir, produzido pela ONU, na Rio + 20, que pode ser acessado em: http://
www.onu.org.br/rio20/temas-cidades/ faz uma descrição sobre a cidades e os crescentes
problemas sociais, ambientais e econômicos. O professor pode sugerir a leitura do texto e
a seguir, relacioná-lo à urbanização e às questões anteriormente discutidas, fazendo uma
reflexão se esses problemas também são presentes na cidade em que eles moram.
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AS CIDADES
Cerca de metade da humanidade vive hoje em cidades. Populações urbanas cresceram
de cerca de 750 milhões em 1950 para 3,6 bilhões em 2011. Até 2030, quase 60% da
população mundial viverá em áreas urbanas.
O crescimento das cidades significa que elas serão responsáveis por prestar serviços a
um número sem precedentes de pessoas. Isso inclui educação e habitação acessíveis,
água potável e comida, ar limpo, um ambiente livre do crime e transporte eficiente.
Nas próximas décadas, 95% do crescimento da população urbana mundial ocorrerá
em países em desenvolvimento. Espera-se que a população urbana da África cresça
de 414 milhões para mais de 1,2 bilhão até 2050, enquanto a Ásia vai crescer de 1,9
bilhão para 3,3 bilhões. Essas regiões juntas vão contabilizar 86% do crescimento total
da população urbana mundial.
A tendência em relação à urbanização tem enormes implicações nos esforços para
reduzir a pobreza, gerir recursos naturais, proteger o meio ambiente e enfrentar as
mudanças climáticas. Enquanto cidades ocupam 2% da massa de terra no mundo, elas
produzem até 70% da emissão de dióxido de carbono.
No entanto, cidades também podem ter a chave para as soluções para muito dos
desafios mundiais. Elas estão numa posição única para liderar o esverdeamento
da economia global ao melhorar a eficiência do uso da energia para transporte e
construção, assim como para água e sistemas de resíduos.
Existem casos de sucesso até o momento. A qualidade do ar melhorou em muitas
cidades. Os esforços internacionais para eliminar chumbo da gasolina tiveram
grande sucesso. Transporte público recebeu forte apoio de instituições financeiras
internacionais. Energia doméstica limpa, incluindo energia solar e eólica, tornaram-se
mais disponíveis a preços cada vez mais competitivos.
Muitos desafios existem para administrar cidades de forma que continue a criar
empregos e prosperidade sem comprometer o meio ambiente e os recursos. Desafios
urbanos comuns incluem congestionamento, infraestrutura declinante, falta de fundos
para serviços básicos e escassez de habitação adequada.
A ONU-HABITAT alerta que cerca de dois terços da população urbana mundial vivem
em condições de favela e, se a população continuar a crescer, até 2020 cerca de 1,03
bilhão de pessoas viverão em favelas.
Atualmente, 40% do uso global de energia está em construção e o setor de construção
é o maior contribuinte da emissão global de gases-estufa. Construções existentes
representam significativas oportunidades de economizar energia porque seu nível de
performance é frequentemente muito abaixo dos atuais potenciais de eficiência.
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Em países em desenvolvimento, as novas construções verdes produzem enormes
oportunidades. O investimento em construção de eficiência energética é acompanhado
por significativas economias diretas e indiretas, que ajudam a compensar os custos
adicionais, proporcionando um rápido retorno sobre o investimento.
De forma geral, transporte é responsável por 13% da emissão global de gases-estufa.
Países industrializados são atualmente os principais colaboradores para a emissão
geral de gases-estufa, mas 80% do aumento projetado até 2030 está relacionado ao
transporte rodoviário em países em desenvolvimento, principalmente aqueles com
economias emergentes. Sistemas de transporte eficientes e efetivos são importantes
para o acesso a mercados, empregos, educação e serviços básicos para reduzir a
pobreza. Os atuais padrões de desenvolvimento de transporte não são sustentáveis e
podem agravar problemas ambientais e de saúde.
Os moradores de cidades usam 75% dos recursos naturais do planeta. Ecossistemas
saudáveis e a diversidade biológica são vitais para as cidades funcionarem
adequadamente. Biodiversidade e ecossistemas funcionais dão resiliência à biosfera,
mas como a biodiversidade é degradada, comunidades tornam-se mais vulneráveis.
A biodiversidade degradada pode ter efeitos imprevistos na saúde e no bem-estar das
cidades e seus residentes. Em Nairóbi, Quênia, por exemplo, a demanda de carvão
ameaça a floresta Aberdares, que desempenha um papel importante no sistema de
purificação de água da cidade. Desmatamento e destruição de ecossistemas de rios e
costas frequentemente contribuem mais para que ocorram enchentes urbanas.
A partir do texto, podemos dividir a discussão em vários temas.
Tema 1 – Água e a cidade
Segundo Costa (2006), é antiga a relação entre os rios e as cidades brasileiras. Muitas cidades
coloniais surgiram às margens de rios. Foram a partir de rios, sejam eles grandes, médios ou
pequenos, que muitos núcleos urbanos brasileiros surgiram. Os rios tinham muito a oferecer,
além da água, controle do território, alimentos, possibilidade de circulação de pessoas e
bens, energia hidráulica, lazer, entre tantos outros. Dessa forma, as paisagens fluviais foram
paulatinamente se transformando também em paisagens urbanas.
Podem-se mostrar fotografias da sua cidade em diferentes períodos, mostrando as alterações
na paisagem fluvial e urbana:
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Vista aérea do centro de Recife na primeira
metade do século XX.

Vista aérea do centro de Recife no ano de 2000.

Disponível em: http://goo.gl/sfljB6. Acesso em: 15 jun. 2013.

Disponível em: http://goo.gl/7JCP2G. Acesso em: 15 jun. 2013.

Utilizando os textos a seguir, podem-se evidenciar as diferenças na paisagem fluvial, no final
do século XIX e nos dias atuais, aqui, utilizando, como exemplo, a cidade do Recife-PE.
Recife no final do século XIX
Joaquim Nabuco, ao representar a cidade do Recife, comparou as suas diferenças
e similaridades a Veneza, em uma carta publicada n’O Paiz, no final do século XIX. De
acordo com a sua “maneira de ver”,
“O Recife é com efeito uma Veneza [...] não pelos palácios de mármore do grande canal, que
mostram [...], a mais bela fase da arquitetura da Renascença, não por essa praça de S. Marcos,
que só tem uma rival no mundo, não pela tradição de máscaras e barcarolas, doges e pintores,
de amor e stylete, de cárcere e carnaval, que flutua sobre as lagunas [...]. O Recife não tem
nada disso, mas como Veneza é uma cidade que sai da água e que nela se reflete, é uma
cidade que sente a palpitação do oceano no mais profundo dos seus recantos [...]. Melhor
porém do que em Veneza, os canais de Recife são rios, a cidade sai da água doce e não da
maresia das lagunas, o seu horizonte é amplo e descoberto, as suas pontes são compridas
como terraços suspensos sobre a água, e o oceano vem se quebrar diante dela em um lençol
de espumas por sobre o extenso recife que a guarda como trincheira, genuflexório!”
Fonte: MAYRINK, V. A formação histórica das paisagens do rio Capibaribe na cidade do Recife. In: COSTA, L.M.S.A. (Org.). Rios
e paisagens urbanas. Rio de Janeiro: Viana & Mosley: Ed PROURB, 2006. p. 192.

Recife na atualidade
Conta uma lenda local que os Rios Capibaribe e Beberibe se uniram às portas do Recife
para formar o Oceano Atlântico. Felizmente, isso não passa de lenda. Caso contrário, o
oceano que banha a costa brasileira não passaria de um imenso esgoto.
De todas as cidades que visitamos até agora, em seis anos de viagens pela costa do Brasil,
sem dúvida, Recife é visualmente a mais suja em relação à água. Vista do alto, a capital
pernambucana é uma mistura de água e terra, com diferentes rios e canais que cortam
o centro e bairros da cidade.
Como dizem os moradores do local, é uma “Veneza tropical”. No entanto, por
causa do descaso em relação ao saneamento básico, a definição da secretária
estadual

de

Recursos

Hídricos

e

Meio

Ambiente,

Alexandrina
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Moura, está bem mais próxima da realidade: “Recife é a Veneza contaminada”.
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Não é para menos. Dos 3,38 milhões de metros cúbicos de esgoto produzidos
mensalmente pelos quase 1,5 milhão de habitantes, apenas 33% são coletados. Desses,
só 70% passam por estações de tratamento; o restante é jogado nos rios ou em fossas
in natura. E, para complicar, o lençol freático da cidade é muito raso, e duas horas de
chuva são suficientes para que as fossas transbordem. “Para evitar isso, as construtoras,
quando fazem os prédios, colocam uma espécie de ‘ladrão’, que liga as fossas às galerias
de águas pluviais (por onde escoa a água das chuvas). Dessa forma, o esgoto vai direto
para os rios. Mas não pense que isso é novidade. Todo mundo sabe que é assim, só que,
como não há rede de esgoto, não há alternativa e também não existe uma fiscalização
rígida em relação a esse problema”, disse-me um proprietário de construtora.
Recife talvez seja a única cidade que conhecemos em que o esgoto a céu aberto é
totalmente democrático. Ele não atinge apenas favelas e periferias, como acontece em
outras cidades brasileiras, mas está espalhado por toda a capital pernambucana, desde
a lagoa que abriga as lanchas e veleiros do Cabanga Iate Clube — que reúne as famílias
mais abastadas da cidade — até a água sob as palafitas de Brasília Teimosa, uma favela
da cidade. Na fronteira do principal shopping da capital, os canos de PVC denunciam o
despejo de esgoto diretamente do vaso sanitário das casas e bares da favela vizinha em
um pequeno córrego.
Basta andar alguns quarteirões para sentir as consequências do descaso. Nas
proximidades do canal de Setúbal — que recebe dejetos de várias redes de esgoto ligadas
clandestinamente à rede pluvial —, o odor é quase insuportável, e a cena também não
é nada agradável: é tanto esgoto que, no verão ou em dias mais quentes das outras
estações do ano, os motoristas são obrigados a fechar as janelas do carro. O cheiro é
tão forte que, muitas vezes, provoca náuseas em turistas, como nós, não acostumados
a esse tipo de ar fétido.
Para o diretor técnico da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), Álvaro
José Menezes da Costa, esses problemas tendem a piorar nos próximos anos devido ao
crescimento demográfico na capital e à falta de investimentos no setor.
[...] Para dar uma ideia melhor de como o sistema está obsoleto, uma das três estações
elevatórias de tratamento é do início do século passado, e determinadas partes da rede
de escoamento são bem mais antigas. [...]
Disponível em: <http://www.educacional.com.br/reportagens/recife/default.asp>.Acesso em: 15 de jun. 2013.

Os contrastes na paisagem de Recife foram relatados em crônicas, que denunciavam e
lamentavam a degradação das paisagens do rio Capibaribe. Para Josué de Castro (1992,
p. 258), “O Recife, cidade dos rios, das pontes e das antigas residências palacianas, é também
a cidade dos mocambos – das choças, casebres de barro batido a sopapo, com telhados de
capim, de palha de folhas flandres [...]”.
Podem-se acrescentar aqui fotografias que demostram a ação humana no rio, como despejo
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selecionadas pelo professor ou pelos próprios estudantes, que poderiam representar as
diferentes degradações, por meio de fotografias ou busca de imagens na internet.
A partir da análise dos textos, fotografias e crônicas, pode-se levantar uma série de questões
a serem analisadas pelos estudantes:
1. Quem suja as águas do rio?
2. Se antes o rio era limpo e belo, por que hoje ele se encontra nesse estado?
3. Você já viu alguma ação que gera a poluição do rio?
4. Qual a importância do rio para a cidade de Recife?
5. Qual tem sido o significado desse rio para a população do Recife?
6. A população tem desenvolvido uma relação de integração com o rio e a água no seu
cotidiano? Essa relação é contraditória?
7. Existem mudanças na forma como a população e o poder público se relacionam
com o rio?
8. O rio poderá ser visto apenas como símbolo da cidade do Recife, mas sem o
aproveitamento de todas as suas potencialidades?
9. Quais potencialidades o rio poderia oferecer?
10. Qual a relação cultural que a população do Recife tem com o rio?
Mesmo com as alterações impostas pela ação humana, o rio ainda desempenha uma
função importante no ordenamento e estruturação da cidade do Recife. Evidenciando esta
questão, pode ser trabalhado o trecho a seguir, escrito por Josué de Castro em 1992, sobre
a contribuição dos rios na formação da paisagem da cidade do Recife.
Este ar e este solo onde assenta a cidade do Recife, e donde a cidade tira toda a vida de
sua fisionomia, são efeitos exclusivos dos rios que a banham. Do Capibaribe e do Beberibe.
Por toda a cidade eles correm em zigue-zague, passando ali, acolá, debaixo duma ponte,
dando um ar de doçura à cidade. Cidade de paisagem doce, em pleno nordeste ardusto
[...]. (CASTRO, 1992, p. 257).
Recife [...] é um dom dos seus rios [...]. Rios que deram origem à cidade e foram
importantes fatores de sua história. Rios nativistas, [...], que ajudaram a expulsar da pátria
o invasor holandês. Rios valentes, aos quais o caboclo do Nordeste empresta em sua
fantasia, uma alma impetuosa e violenta, de quem nasce predestinado à aventura [...].
(CASTRO, 1992, p. 257-258).
O Capibaribe que vem de mais longe, [...], desce aos trancos por cima das pedras,
encontrando cidades e povoações, contando simbolicamente todas as peripécias da
vida do sertão. Ora num tom humilde, quando é tempo de seca e de necessidade [...].
Ora num tom de pabulagem, transbordando das margens a opulência das suas águas
ruidosas, relatando a abundância das terras onde as chuvas fertilizantes se derramaram
copiosamente. Na descida vão as águas refletindo sempre paisagens diferentes (CASTRO,
1992, p. 257).
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A partir do texto, pode-se trabalhar a bacia do rio Capibaribe:
Trabalhar com mapas, evidenciando a área da bacia; quais municípios compõem a bacia;
quais as atividades urbanas e agropecuárias; quais são os principais dejetos lançados no
rio; como o processo de ocupação das margens do rio alterou suas características, se há
presença de mata galeria e ciliar, qual a vazão do rio, períodos de cheia e seca.
Estes questionamentos podem ser desenvolvidos, gerando novos temas para serem
desenvolvidos e analisados junto com os estudantes.
Tema 2 – Vegetação, água e cidade
As cidades têm crescido desde o seu centro antigo, com peculiaridades próprias, mas com
os mesmos conflitos, tais como: deterioração de sua periferia, estabelecimento de indústrias
de forma dispersa ou concentrada, mas sem levar em consideração o ambiente, congestão,
segregação, falta de participação da população nas decisões, ocupação sem levar em
consideração as características do seu sítio, dentre outros. Logo, a paisagem urbana sofreu
profundamente essa deterioração e precisa ser tratada, e a vegetação desempenha uma
função importante nessa recuperação.
As árvores, arbustos e outras plantas menores, como as gramíneas, devem se constituir em
elementos da estrutura urbana, pois desempenham funções importantes para a cidade e
seus habitantes, ajudam no controle das características de tempo atmosférico e da poluição,
na conservação da água, na redução da erosão, na economia de energia; promovem a
biodiversidade e o bem estar dos habitantes, valorizam áreas, servem como complementação
alimentícia e fonte de remédios para as populações carentes, promovem o embelezamento
das áreas e moradias. Porém, podem provocar inconvenientes, pela falta de harmonia com
a infraestrutura urbana e de manutenção adequada.
Tema 3 – Vegetação e cidade
Procure em jornais, revistas e na internet fotografias de grandes cidades, que mostram a
relação entre o crescimento urbano e a manutenção da vegetação na estrutura urbana.
Segundo Oliveira Jr. (2011),
“as fotografias participam da construção de nossa imaginação – da realidade – do mundo
contemporâneo, educando-nos em nossas maneiras de pensá-lo e a nós mesmos frente a ele.
Mais diretamente, foco na participação das imagens fotográficas na produção e manutenção da
ideia de que o espaço geográfico atual é plenamente globalizado, tendo todos os seus lugares
articulados e coerentes entre si, posto que a história vivida por nós é uma só e, por isto, temos
sim lugares adiantados e lugares atrasados no fluxo desta (única) história”. (Oliveira Jr., 2011, p.
245-246)

As fotografias, portanto, podem se constituir em um importante recurso na construção e
manutenção da imaginação espacial.
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Nova York (NYC) possui um Índice de Áreas Verdes (IAV) de 23,10 m2/habitante.
Fonte Megacidades, O Estado de São Paulo, 2008.

Segundo o Encarte Megacidades, pensar no futuro, no século XXI, é considerar a questão
ambiental. Uma das metas principais do Plano NYC é produzir uma Nova York “mais verde”.
Até 2013, os táxis deverão ter motores híbridos, movidos à eletricidade e combustível. Outro
objetivo da prefeitura é garantir que, em 2030, todos os nova-iorquinos morem a menos
de dez minutos de um parque. Porém esta meta não é a mesma para outras localidades
do mundo. Se tomarmos, como exemplo, as cidades de São Paulo e Recife, que vêm a
cada ano diminuindo as suas áreas verdes, em consequência do crescimento urbano sem
planejamento e não levando em consideração a qualidade de vida da população.
De acordo com a Carta de Londrina e Ibiporã, realizada pela Sociedade Brasileira de
Arborização Urbana – SBAU em 1996, o índice mínimo para áreas verdes públicas destinadas
à recreação deve ser de 15 m2/habitante (SBAU, 1996. p. 3).
Diante dessa referência pode-se fazer uma análise comparativa entre o Índice de Áreas
Verdes (IAV) de diferentes cidades brasileiras e fora do Brasil.
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São Paulo: baixo Índice de Áreas Verdes – 5,2 m2/hab – e poluição crescente do ar.
Fonte: Encarte Megacidades, O Estado de S. Paulo, 2008.

Recife: baixo Índice de Áreas Verdes – 0,70 m2/hab.
Fonte: Disponível em < http://migre.me/fyNys >. Acesso em: 16 de jul. de 2013.

Como este índice se refere a áreas verdes públicas e para recreação, é importante que os
estudantes façam uma análise das áreas verdes presentes no bairro em que a escola está
inserida.
Observe
1. Em quais locais a vegetação está presente?
2. Existem árvores nas ruas, nas construções, casas, prédios, terrenos baldios? Existem
praças, parques, jardins públicos?
3. Qual a distância desse jardim da escola?
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nas vias?
5. Quem frequenta os jardins, praças e parques públicos?
O professor pode delimitar no Google Earth, o bairro em que a escola está inserida e discutir
junto com os estudantes a presença ou não da vegetação e os locais nos quais essa
vegetação poderia ser inserida.
Trabalhar as características da vegetação no ambiente urbano, destacando os aspectos
positivos e negativos:
Aspectos positivos:
• na temperatura do ar;
• no controle da poluição atmosférica;
• no controle do ciclo hidrológico, pois intercepta a chuva, minimiza o escoamento
superficial da água e aumenta a infiltração da água no solo, consequentemente,
ambientes com maior presença de vegetação possuem menores chances de
ocorrência de enchentes urbanas;
• no controle de ruídos;
• no auxílio à ventilação;
• na biodiversidade urbana.
Podem ser mostrados, nas proximidades, casos que evidenciem o colocado, como o
sombreamento provocado por uma árvore frondosa e a minimização da temperatura,
o aumento de pássaros derivado da presença de uma praça arborizada com árvores
frutíferas etc.
Aspectos negativos:
• quando as raízes das árvores danificam as calçadas;
• quando seu plantio não foi bem planejado, fazendo com que ocupem todo o espaço
da calçada;
• quando árvores frutíferas possuem frutos suculentos, podendo sujar as calçadas e
atrair insetos;
• quando são muito altas e atrapalham a fiação telefônica e de energia;
• quando diminuem a iluminação noturna, com suas copas frondosas.
Os estudantes podem fazer registro por meio de fotografias, desenhos, identificação
na imagem do Google Earth, nas proximidades de casos positivos e negativos da relação
entre a cidade e a vegetação.
Pode-se fazer um trabalho de campo junto com os estudantes, no qual poderá ser
distribuída uma planilha (exemplo quadro 01) que deverão preencher em função da
observação realizada por eles da área verde visitada. Nesta visita, os estudantes poderão
fazer registros fotográficos ou desenhos, mostrando a área verde.
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Praça
Área (m2)
Trevo
Sim
Não
Arbóreo
Vegetação predominante Arbustivo
Rasteiro
Heterogêneo
Biodiversidade
Homogêneo
Bom
Aspectos físicos e sanitários Satisfatório
da vegetação
Ruim
Morta
Alta
Altura
Média
Baixa
Impermeável
Cobertura do solo
Parcialmente impermeável
Permeável
Inexistente
Qualidade da calçada
Não danificada
Danificada
Sim
Presença de área de lazer
Não
Atividade esportiva
Tipo de lazer
Recreação
Atividade esportiva e recreação
Bom
Regular
Situação dos equipamentos
Ruim
Inexistente
Bom
Regular
Limpeza
Ruim
Inexistente
Presença de vegetação

Quadro 01 – Planilha de registros de dados sobre a vegetação
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8. LINGUAGEM gráfica e CARTOGRÁFICA
A palavra Geografia, de origem grega, remete à descrição da Terra e a palavra Geometria,
de mesma origem, indica a medição da Terra. Medição e descrição da Terra têm a mesma
origem e se complementavam. Na Geografia, os referenciais geométricos evoluíram para a
Cartografia que se tornou um instrumental imprescindível para a representação do espaço
geográfico. E a Geografia também evoluiu, ultrapassando a simples descrição da Terra. Assim,
ao longo do tempo, novas concepções construíram-se nessas ciências sem que houvesse
rompimento entre elas.
A Cartografia é, hoje, considerada um instrumento fundamental de apoio à Geografia e,
em decorrência, ao seu ensino. A apresentação e a representação do espaço geográfico
faz-se mister desde os anos iniciais de escolarização e devem ser respeitadas as diversas
concepções espaciais construídas pelas pessoas, desde o seu nascimento. As primeiras
relações espaciais que se estabelecem decorrem das ações das pessoas no espaço que
as cerca, desde o nascimento e são internalizadas. Essas relações, ao longo do tempo,
constituirão referenciais para deslocamentos e diferentes ações no espaço geográfico.
A linguagem cartográfica deve permear o ensino de Geografia em todos os anos de
escolarização e não pode ser tratada como um “capítulo separado”, descontextualizado das
questões sociais, naturais, políticas, econômicas e culturais.
Nas Fases I e II da EJA, conforme preconizam estudos acerca da Cartografia Escolar,
os estudantes devem ser codificadores de seus mapas. O trabalho com mapas simples,
o reconhecimento de referenciais de localização, orientação e distância devem ser aqui
introduzidos e aprofundados nas fases seguintes. A noção de escala deve começar a ser
abordada através da ideia de proporção, redução e ampliação.
A partir da fase II, podem ser ampliados os referenciais de localização, com a introdução dos
pontos cardeais, divisão dos contornos políticos dos mapas e a introdução dos sistemas de
cores, símbolos e legendas nos mapas.
Gradativamente, ao longo dos anos, a educação cartográfica ultrapassa o processo de
alfabetização e se adentra pelo processo de letramento cartográfico. Alfabetização e
letramento cartográficos são processos simultâneos e indissociáveis.
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Ao final do Ensino Fundamental, a Cartografia deve ser vista como um instrumento de
aproximação dos lugares e do mundo, com a introdução e a sistematização de trabalhos
com mapas de médias e de pequenas escalas. Nas últimas fases, os estudantes devem ser
capacitados para a elaboração de croquis cartográficos, através da comparação de diferentes
mapas o que possibilita novas leituras do espaço geográfico.
A educação cartográfica, que se desenvolve ao longo da escolarização, permitirá aos
estudantes tornarem-se cidadãos geográfica e cartograficamente letrados, naturais usuários
de mapas, em todas as suas possibilidades.
A representação do espaço geográfico através de mapas requer algumas ações que são
aprendidas ao longo do processo de escolarização. Uma dessas ações é a compreensão de
que o mapa é uma representação reduzida da realidade.
Para reduzir os diferentes elementos e eventos espaciais é preciso trabalhar com a noção
de escala. A escala é representada por uma fração que indica a relação entre as medidas da
realidade e as de sua representação. Trata-se de um recurso matemático fundamental da
Cartografia e, portanto, o processo de ensino-aprendizagem da escala deve ser gradual e
desenvolvido junto com as aulas de Matemática.

8.1 Sugestões de Atividades para a Sala de Aula
Atividade 1
Peça aos estudantes que façam o contorno de sua mão aberta em uma folha de papel
ofício. Dobre esta folha ao meio e faça de novo o contorno de sua mão.
Dobre novamente a folha ao meio e repita o contorno de sua mão. Certamente ela não vai
caber; então, ela deverá ser reduzida.
A ideia de redução também pode ser trabalhada com fotografias. Como o rosto de uma
pessoa cabe em uma foto de 3cm por 4cm (3X4 = lê-se três por quatro). Certamente o
fotógrafo reduziu o tamanho do rosto para que ele ali coubesse. É o rosto, mas alguns
detalhes nem aparecem devido à redução.
Todos os elementos do espaço geográfico devem ser reduzidos para que eles possam
“caber” nos mapas e, como na fotografia, alguns não irão aparecer, seja porque eles ficarão
pequenos demais ou porque o autor do mapa optou por registrar alguns elementos que ele
considerou mais importantes e omitiu outros; isso ocorre, muitas vezes, para que o mapa se
torne mais legível. O exagero de informações dificulta a leitura do mapa.
Atividade 2
Com um barbante, solicitar aos estudantes que meçam a sala de sua casa ou da escola,
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Dobre o barbante ao meio quantas vezes forem necessárias, de modo que ele caiba na folha
de papel. Cole um pedaço na folha. Conte quantas vezes você dobrou o barbante e meça os
outros lados do cômodo escolhido. Dobre o barbante sempre o mesmo número de vezes.
E vá colando as partes na folha de papel.
Faça o mesmo com os objetos que estão no cômodo e disponha-os na folha de papel. Ao
final, você deve anotar a escala, ou seja, quantas vezes o cômodo e os objetos nele contidos
foram reduzidos, o que corresponde ao número de vezes que o barbante foi dobrado.
A escala é uma relação entre o objeto ou lugar representado e o seu tamanho real. Todos
os mapas devem ter uma escala. Se você reduziu o cômodo representado 32 vezes, a sua
escala será 1:32 (lê-se: um por trinta e dois); quando fazemos plantas de uma sala de aula,
de uma casa, utilizamos escalas que permitem detalhes dos objetos representados: cadeiras,
carteiras etc.. Escalas de 1:50 ou 1:100 são denominadas grandes escalas. Podemos afirmar
que você está começando a fazer um mapa?
Um mapa do mundo, que representa toda a superfície da Terra, por exemplo, teria uma
escala de 1: 250.000.000. Esta é uma escala pequena porque não permite representar
muitos detalhes e a redução da realidade é muito grande. Quanto maior for o denominador
da escala maior será a área representada e, consequentemente, menor será o número de
detalhes e informações contidos no mapa.
Professor,
selecione em Atlas, livros, revistas e jornais mapas do estado de Pernambuco em diferentes
escalas e peça aos estudantes para verificarem quais são as informações que aparecem
em todos eles e quais não aparecem devido às mudanças de escalas. Faça o mesmo
com mapas do Brasil (um planisfério, um mapa da América do Sul, mapas do Brasil em
diferentes escalas). Além de fazer consultas ao Google Maps; o site do IBGE (www.ibge.gov.
br) disponibiliza inúmeros mapas que podem ser trabalhados com os estudantes
Observar um globo e imaginar quantas vezes ele é menor do que a Terra leva a intrigantes
perguntas por parte dos estudantes. Em um exercício como esse é possível trabalhar
com a escala cartográfica e com a escala geográfica. Se for um globo político, avaliar que
elementos político-administrativos são suprimidos, como as divisões dos países em estados,
por exemplo, a dificuldade de ler informações de países de área pequena. Comparar o globo
com um planisfério também permite essa análise. A transposição de escala é um exercício
fundamental para que os estudantes compreendam as diferentes variações escalares e suas
representações.
A comparação do globo terrestre com o planisfério possibilita a introdução da noção de
projeções cartográficas. As projeções da Terra no plano geram deformações que podem ser
compreendidas através dessa comparação. Selecione algumas projeções diferentes umas
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das outras (polar, de Marcator, de Peters e outras) e compare-as entre si e com o globo
terrestre. Indique alguns países em diferentes latitudes para que os estudantes analisem sua
forma e tamanho nos mapas elaborados em diversas projeções e no globo.
Avaliação
Organizar questões que levem à comparação de diferentes mapas, tais como: Em que
mapas foi possível observar mais detalhes? De que maneira a escala interfere naquilo que
é representado no mapa? Por que é importante levar em consideração a escala para fazer
comparação entre mapas?
Professor,
nesse momento, é importante avaliar se, além de trabalhar com diferentes escalas, os
estudantes conseguem interpretá-las. Outro ponto a ser ressaltado com os estudantes
é que, com a utilização de mapas de apoio, há a explicação entre as escalas geográfica
e cartográfica. Espera-se que eles demonstrem conhecimentos de que quanto maior a
escala geográfica (maior a área do terreno a ser representada), menor a escala cartográfica
(maior a redução necessária) para que ele caiba em um espaço determinado.
Atividade 3
O domínio e o controle do espaço, quanto à localização, à orientação e ao deslocamento
decorrem da ação sobre o mesmo, através do que são construídas as relações espaciais, em
nível representativo. Os procedimentos que melhor contribuem para isso são aqueles que
reproduzem o real, permitindo sua manipulação e, ao mesmo tempo, instigando à reflexão
sobre como representá-los através de diferentes meios.
Maquetes, desenhos e fotos, sob diversas perspectivas e projeções desses modelos no plano
são procedimentos que atendem a essas exigências.
O uso de maquetes favorece a passagem da representação do espaço tridimensional para
o espaço bidimensional, por possibilitar o domínio e o controle do espaço através de um
modelo reduzido. Essa redução, apesar de não conservar as relações de área e de volume
que se encontram no real, permite ao estudante ver o todo e, portanto, refletir sobre ele.
A primeira dificuldade que é contornada com o uso de maquetes é a da representação da
terceira dimensão. Nos mapas, a representação da terceira dimensão no plano origina certas
distorções do real, o que exige o conhecimento de formas gráficas (como curvas de nível e
hipsometria) que indicam a tridimensionalidade do trecho representado.
A maquete representa uma área reduzida, sem exigir do estudante a compreensão da relação
de proporção (entre o modelo e o real), para que entenda que se trata de uma redução, isso é,
uma miniatura. Sabe-se que os jovens/adultos estão acostumados com miniaturas de objetos
reais.
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representados nas maquetes. Apesar das maquetes se aproximarem do real, na confecção
das mesmas há uma eleição de símbolos representativos dos objetos. Além disso, há certo
grau de generalização, pois não se faz uma redução de tudo o que existe, mesmo porque
há elementos impossíveis ou desnecessários de figurar nas maquetes.
No domínio e controle do espaço quanto à localização, à orientação e ao deslocamento,
o uso de maquetes projeta o observador para fora do contexto espacial no qual ele está
inserido, permitindo-lhe estabelecer, de início, relações espaciais topológicas entre a sua
posição e a dos elementos da maquete, definindo referenciais fixos. Porém, através de
seu deslocamento ao redor do modelo, terá que assumir perspectivas diferentes. Terá que
descentrar ao estabelecer referenciais na própria maquete, referenciais que definirão a
localização dos objetos uns em relação aos outros e não mais em relação ao ponto de vista
do sujeito. Dessa forma, o modelo permite certa manipulação dos elementos no sentido de
ir e vir, deslocando-se conforme o interesse do observador e criando um jogo que provoca a
desequilibração do sujeito na busca das soluções para contínuas alterações de localização:
primeiro, do observador em relação à maquete e depois dos elementos, dentro da maquete,
uns em relação aos outros.
A elaboração de maquetes é uma atividade lúdica e, portanto, prazerosa para jovens
adolescentes e, até mesmo adultos. A construção da maquete pode ser feita em pequenos
grupos e o material necessário à sua confecção pode ser providenciado pelos próprios
estudantes com a ajuda do professor, e devem-se levar em conta as características de cada
escola. O material deve ser simples e barato, por isso aconselha-se o uso de sucatas: caixas de
sapato, de fósforo, de remédios, papelão, retalhos, revistas velhas, tampinhas de refrigerante,
cola, tesoura, lápis de cor etc. A diversidade de material estimula a criatividade e permite a
discussão sobre diferentes soluções ao longo da apresentação dos trabalhos. Lurçat (1979),
ao estudar as relações/projeções espaciais, faz críticas ao uso de materiais industrializados,
posto que vestir uma boneca é diferente do processo de fazer uma roupa para a boneca
e, de fato, a elaboração de materiais possibilita desenvolver inúmeras habilidades, além da
criatividade dos estudantes
Após a elaboração da maquete, pode-se transformá-la em uma planta da sala de aula. Com a
utilização de um papel celofane ou um plástico transparente, cobrir a maquete e desenhar o
contorno dos elementos nela representados, inclusive as paredes. Assim feito, os estudantes
estarão olhando a sala de aula sob o ponto de vista vertical (de cima para baixo). A planta
permite um único ponto de vista, diferentemente da maquete.
O passo seguinte é dar um título à planta e criar uma legenda, ou seja, indicar o que significam
os vários elementos contidos na planta.
Essa atividade conduzirá à leitura de uma imagem sob o ponto de vista vertical, tal como é
a leitura que se faz de um mapa.
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Professor,
há muitos jovens e adultos que têm dificuldades de orientação e de localização no espaço.
Os próprios referenciais corporais, muitas vezes, não estão consolidados. Instrutores de
escolas de direção de automóvel apontam que muitos jovens e adultos não reconhecem
o lado esquerdo e direito de seu corpo. Portanto, é importante que esses referenciais
sejam abordados na EJA, se detectadas tais dificuldades com os estudantes.
Nas fases finais do Ensino Fundamental e nos módulos do Ensino Médio, os estudantes
deverão estar aptos a trabalhar com comparações de mapas com diferentes informações,
correlações e estabelecer análises. Especificamente noo módulos do Ensino Médio, o
professor deverá trabalhar com sínteses, a partir das correlações de informações contidas
em vários mapas. Simielli (2000, p. 95) esclarece:
1. Localização e análise – cartas de análise, distribuição ou repartição, que analisam o
fenômeno isoladamente;
2. Correlação – permite a combinação de duas ou mais cartas de análise;
3. Síntese – mostra as relações entre várias cartas de análise, apresentando-se em uma
carta-síntese.
Dessa forma, os estudantes, das fases iniciais do Ensino Fundamental estarão lidando com
o processo de alfabetização cartográfica e nas Fases Finais do Fundamental e no Ensino
Médio, adentrarão pelo processo de letramento cartográfico, tornando-se cidadãos aptos
ao uso de mapas ao longo de suas vidas.
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