
Geografi a

Instrumentação para o Ensino de Geografi a III

Aldo Dantas 
Jane Roberta de Assis Barbosa





Instrumentação para o Ensino de Geografi a III





Instrumentação para o Ensino de Geografi a III

2ª Edição

Natal – RN, 2011

Geografi a

Aldo Dantas 
Jane Roberta de Assis Barbosa



COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS
Marcos Aurélio Felipe

GESTÃO DE PRODUÇÃO DE MATERIAIS
Luciana Melo de Lacerda
Rosilene Alves de Paiva

PROJETO GRÁFICO
Ivana Lima

REVISÃO DE MATERIAIS
Revisão de Estrutura e Linguagem
Eugenio Tavares Borges
Janio Gustavo Barbosa
Jeremias Alves de Araújo
José Correia Torres Neto
Kaline Sampaio de Araújo
Luciane Almeida Mascarenhas de Andrade
Thalyta Mabel Nobre Barbosa

Revisão de Língua Portuguesa
Camila Maria Gomes
Cristinara Ferreira dos Santos
Emanuelle Pereira de Lima Diniz
Janaina Tomaz Capistrano
Priscila Xavier de Macedo
Rhena Raize Peixoto de Lima

Revisão das Normas da ABNT
Verônica Pinheiro da Silva

EDITORAÇÃO DE MATERIAIS
Criação e edição de imagens
Adauto Harley
Anderson Gomes do Nascimento
Carolina Costa de Oliveira
Dickson de Oliveira Tavares
Leonardo dos Santos Feitoza
Roberto Luiz Batista de Lima
Rommel Figueiredo

Diagramação
Ana Paula Resende
Carolina Aires Mayer
Davi Jose di Giacomo Koshiyama
Elizabeth da Silva Ferreira
Ivana Lima
José Antonio Bezerra Junior
Rafael Marques Garcia

Módulo matemático
Joacy Guilherme de A. F. Filho

IMAGENS UTILIZADAS
Acervo da UFRN
www.depositphotos.com
www.morguefi le.com
www.sxc.hu
Encyclopædia Britannica, Inc.

FICHA TÉCNICA

Catalogação da publicação na fonte. Bibliotecária Verônica Pinheiro da Silva.

Governo Federal
Presidenta da República
Dilma Vana Rousseff

Vice-Presidente da República
Michel Miguel Elias Temer Lulia

Ministro da Educação
Fernando Haddad

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN
Reitora
Ângela Maria Paiva Cruz

Vice-Reitora
Maria de Fátima Freire Melo Ximenes

Secretaria de Educação a Distância (SEDIS)

Secretária de Educação a Distância
Maria Carmem Freire Diógenes Rêgo

Secretária Adjunta de Educação a Distância
Eugênia Maria Dantas

© Copyright 2005. Todos os direitos reservados a Editora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – EDUFRN.
Nenhuma parte deste material pode ser utilizada ou reproduzida sem a autorização expressa do Ministério da Educacão – MEC

Dantas, Aldo. 

 Instrumentação para o Ensino de Geografi a III / Aldo Dantas e Jane Roberta de Assis Barbosa. – 2. 
ed. – Natal: EDUFRN, 2011.

     176 p.: il.

ISBN 978-85-7273-878-1

Disciplina ofertada ao curso de Geografi a a Distância da UFRN.

1. Geografi a – procedimentos de ensino. 2. PCN. 3. Práticas educacionais. I. Barbosa, Jane Roberta 
de Assis. II. Título.

CDU 91:37.091.3
D192i



Sumário

Apresentação Institucional 5

Aula 1 O ensino de Geografi a no Brasil 7

Aula 2 Geografi a e Parâmetros Curriculares Nacionais 21

Aula 3 A transversalidade no ensino de Geografi a: uma prática possível? 33

Aula 4 A Geografi a no contexto escolar e no cotidiano 47

Aula 5 Conceitos fundantes da Geografi a: teoria e prática  59

Aula 6 Práticas possíveis para o ensino de Geografi a  75

Aula 7 Estudo do meio e processo ensino/aprendizagem  87

Aula 8 Livro didático de Geografi a: escolha e utilização 101

Aula 9 Prática de ensino e estágio supervisionado em Geografi a 117

Aula 10  Organização territorial e meio técnico-científi co-informacional 133

Aula 11 Formação e transformações do território brasileiro 149

Aula 12 Geografi a e dinâmicas populacionais 163
 





5

Apresentação Institucional

A Secretaria de Educação a Distância – SEDIS da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte – UFRN, desde 2005, vem atuando como fomentadora, no âmbito local, das 
Políticas Nacionais de Educação a Distância em parceira com a Secretaria de Educação 

a Distância – SEED, o Ministério da Educação – MEC e a Universidade Aberta do Brasil – 
UAB/CAPES. Duas linhas de atuação têm caracterizado o esforço em EaD desta instituição: a 
primeira está voltada para a Formação Continuada de Professores do Ensino Básico, sendo 
implementados cursos de licenciatura e pós-graduação lato e stricto sensu; a segunda volta-se 
para a Formação de Gestores Públicos, através da oferta de bacharelados e especializações 
em Administração Pública e Administração Pública Municipal.

Para dar suporte à oferta dos cursos de EaD, a Sedis tem disponibilizado um conjunto de 
meios didáticos e pedagógicos, dentre os quais se destacam os materiais impressos que são 
elaborados por disciplinas, utilizando linguagem e projeto gráfi co para atender às necessidades 
de um aluno que aprende a distância. O conteúdo é elaborado por profi ssionais qualifi cados e 
que têm experiência relevante na área, com o apoio de uma equipe multidisciplinar. O material 
impresso é a referência primária para o aluno, sendo indicadas outras mídias, como videoaulas, 
livros, textos, fi lmes, videoconferências, materiais digitais e interativos e webconferências, que 
possibilitam ampliar os conteúdos e a interação entre os sujeitos do processo de aprendizagem.

Assim, a UFRN através da SEDIS se integra o grupo de instituições que assumiram o 
desafi o de contribuir com a formação desse “capital” humano e incorporou a EaD como moda-
lidade capaz de superar as barreiras espaciais e políticas que tornaram cada vez mais seleto o 
acesso à graduação e à pós-graduação no Brasil. No Rio Grande do Norte, a UFRN está presente 
em polos presenciais de apoio localizados nas mais diferentes regiões, ofertando cursos de 
graduação, aperfeiçoamento, especialização e mestrado, interiorizando e tornando o Ensino 
Superior uma realidade que contribui para diminuir as diferenças regionais e o conhecimento 
uma possibilidade concreta para o desenvolvimento local.

Nesse sentido, este material que você recebe é resultado de um investimento intelectual 
e econômico assumido por diversas instituições que se comprometeram com a Educação e 
com a reversão da seletividade do espaço quanto ao acesso e ao consumo do saber E REFLETE 
O COMPROMISSO DA SEDIS/UFRN COM A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA como modalidade 
estratégica para a melhoria dos indicadores educacionais no RN e no Brasil. 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 
SEDIS/UFRN
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Apresentação

A disciplina de Instrumentação para o Ensino de Geografi a III foi pensada com vistas a facilitar 
a discussão de conteúdos geográfi cos, geralmente tratados de forma extremamente 
teórica, de modo prático. Nosso propósito é de que pautado em concepções teórico 

conceituais oferecidas pela Ciência Geográfi ca, você consiga correlacioná-los com o cotidiano 
que permeia o processo de ensino aprendizagem.

É importante esclarecer que fi zemos um esforço de tratar os temas elencados para este 
módulo de maneira dinâmica e criativa, todavia, você deve ousar ainda mais, experimentar 
métodos didático-pedagógicos, trocar experiências com outros professores, seguramente 
enriquecerá o desenvolvimento do seu trabalho. Sabemos que ensinar não é fácil, e o ensino de 
Geografi a no Brasil vivenciou diferentes perspectivas ao longo da história. Então, experimente, 
crie, inove para que o trabalho iniciado nesta disciplina seja enriquecido através de seu labor.

O ensino de Geografi a no Brasil passou por signifi cativas transformações ao longo de 
sua trajetória. Criado sob forte infl uência da escola francesa desenvolvida por Paul Vidal de La 
Blache, chamada de tradicional, teve, como fundadores Pierre Defontainnes e Pierre Monbeig.

Nesta aula, você conhecerá um pouco mais a respeito do processo de instituição de 
ensino de Geografi a no Brasil. 

Bons Estudos!

Objetivos
Identifi car o papel da ciência geográfi ca no tocante ao 
ensino de Geografi a.

Entender o surgimento do ensino de Geografi a no Brasil.

Reconhecer autores importantes para a institucionalização 
do ensino de Geografi a no Brasil e a importância de seu 
pensamento.
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A ciência geográfi ca e 
o ensino de Geografi a no Brasil 

No decorrer das disciplinas cursadas, você percebeu que através da Geografi a temos a 
possibilidade de ampliar nosso conhecimento acerca da história da natureza e dos homens, 
mas, é preciso também conhecer e compreender o movimento da sociedade no mundo. 
Para que esse conhecimento fosse sistematizado, a prática da descrição dos lugares (relevo, 
população, vegetação, economia) foi um recurso de método importante, o qual contribuiu 
para a criação e consolidação dessa ciência, cujo objeto de estudo é o espaço geográfi co. 
Esse espaço é composto pela materialidade que nos cerca juntamente com a sociedade, numa 
relação de movimento contínuo. 

Você sabe quando a Geografi a se institucionalizou nas universidades brasileiras e quais 
os autores a infl uenciaram?

Figura 1 – Pierre Mombeig e Vidal de La Blache

Fonte: <http://www.scielo.br/img/revistas/ea/v8n22/v8n22a24f1.gif/>; 
<http://media-2.web.britannica.com/eb-media/12/41712-004-1C64285C.jpg>. 

Acesso em: 18 mar. 2010.

A Geografi a brasileira sofreu forte infl uência europeia, especialmente, francesa. 
Autores como Pierre Monbeig e Pierre Defonttaines deram significativa 
contribuição para a consolidação e fortalecimento do curso de Geografia 
da Universidade de São Paulo. Paul Vidal de La Blache, à luz de sua época, 
forneceu subsídios importantes para análise geográfi ca por meio de seu método 
de análise. Tal método exerceu infl uência sobre o pensamento de Pierre Monbeig 
e Pierre Defonttaines, e tinha como ponto de partida o estudo da paisagem, 
a particularização da área (aspectos históricos e naturais), levantamento, 
comparação e classifi cação do material pesquisado e, fi nalmente, a defi nição 
de uma tipologia.
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O ensino de geografi a no Brasil teve início no século XIX quando em 1837, a Geografi a 
foi implantada como disciplina escolar obrigatória no Colégio Pedro II, situado no Rio de 
Janeiro. O principal objetivo fazer uso dos conhecimentos geográfi cos para a formação política 
de uma camada da elite brasileira que pretendia se inserir nos cargos políticos e nas demais 
atividades a ele relacionadas. Mas foi apenas em 1934 que a Geografi a chegou às instituições 
universitárias, com a implantação do curso superior de Geografi a na Universidade de São 
Paulo, fortemente infl uenciada pelos franceses, como já destacamos no decorrer dessa aula. 
É importante destacar que devido ao seu caráter revolucionário, a Geografi a e a História foram 
unifi cadas em uma única disciplina na década de 1970, período da ditadura, recebendo a 
denominação de Estudos Sociais. O Governo Militar pretendia sufocar os movimentos sociais. 

No revolucionário livro A Geografi a serve antes de mais nada para fazer a guerra de Yves 
Lacoste (1970, p. 6) o autor afi rma que,

a geografia não serve apenas para suster, através de um jogo de conceitos, uma 
determinada tese política. De fato, a função ideológica essencial do palavreado da 
geografi a escolar e universitária foi sobretudo de mascarar, através de processos que 
não são evidentes , a utilidade prática da análise do espaço, sobretudo para a condução 
da guerra assim como para organização do Estado e a prática do poder”.

Daí o incentivo por parte do governo no período ditatorial de estimular a produção de 
ensino que pauta-se na memorização de nomes de rios, montes, estados e capitais, haja vista 
que o ensino com base em uma geográfi ca crítica seria libertário para uma população sufocada 
pelo regime da ditadura.

Atividade 1

Acesse a internet e, em sites de busca, pesquise os itens solicitados a seguir.

a) A importância do geógrafo Paul Vidal de La Blache para a Ciência Geográfi ca, 
bem como sua infl uência na Geografi a brasileira, pesquise também fatos a 
respeito da sua vida. 

b) Em seguida, construa com a ajuda de um editor de texto (tipo Word) uma 
pequena biografi a do autor, usando as seguintes confi gurações: fonte Arial 12, 
espaço entre linhas 1,5, margem superior e inferior 3,5, direita e esquerda 2,5.

Agora que você conhece um pouco mais sobre esse importante geógrafo, existe 
a possibilidade de fazer o mesmo para outros autores do seu interesse e conforme 
suas necessidades de pesquisa, isso o ajudará a compreender melhor seu pensamento 
e arcabouço metodológico, facilitando, assim, seu entendimento sobre as diferentes 
maneiras de se fazer ciência. 
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A infl uência da 
escola francesa no Brasil 

Como vimos no tópico anterior, o pensamento de Vidal de La Blache exerceu forte 
infl uência na comunidade geográfi ca brasileira, especialmente nas universidades de São Paulo 
e Rio de Janeiro, contribuindo para a formação de pesquisadores, bem como para os que 
estavam dispostos ao trabalho de ensino. Sendo assim, é importante destacar a importância 
dos professores no tocante à difusão da escola francesa de geografi a no Brasil, onde os livros 
didáticos foram instrumentos de difusão desse saber. 

Segundo Pontuschka, Paganelli, Cacete (2007, p. 45),

A fundação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São 
Paulo em 1934, e do departamento de Geografi a em 1946, teve papel fundamental no 
desenvolvimento da ciência geográfi ca no País e na formação de licenciados para o 
ensino da disciplina.

A Universidade de São Paulo (USP) exerceu e ainda exerce um signifi cativo papel na 
Geografi a brasileira, pois antes da fundação do curso de Geografi a, em 1946, a produção do 
saber geográfi co estava restrita basicamente à produção de livros didáticos. Some-se a isso a 
criação da Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB), a qual representou e ainda representa 
os interesses dos geógrafos a ela associados.

Figura 2 – Fotografi a do prédio da FFLCH – Faculdade de Filosofi a, 
Letras e Ciências Humanas da USP onde funciona o curso de Geografi a 

Fonte: <http://www.geografi a.ffl ch.usp.br/index.htm>. Acesso em: 18 mar. 2010.

As décadas de 1930 e 1940 são emblemáticas do ponto de vista da consolidação da 
Geografi a brasileira, por meio de estudos produzidos pelo Instituto Brasileiro de Geografi a 
e Estatística (IBGE), Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB) e a Comissão Geográfi ca e 
Geológica do Estado de São Paulo referente ao conhecimento do território brasileiro.
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No decorrer das décadas de 1930 e 1940 a Geografi a brasileira, infl uenciada 
pelos franceses, desenvolvia suas pesquisas pautadas na observação e 
descrição dos lugares. Não se fazia uso recursos como a internet e a cartografi a 
digital, atualmente, tão utilizada em nossas pesquisas. Sendo assim, a descrição 
e comparação de áreas são recursos metodológicos da Geografi a francesa, dita 
tradicional, muito utilizado para o desenvolvimento das pesquisas no Brasil, 
e que ainda hoje podem ser empregados em nossos estudos. Vamos utilizar 
estes recursos?

a) Procure em seu município uma área elevada, da qual seja possível uma visão 
mais ampla da cidade ou parte dela. Observe com atenção todas as coisas a 
sua volta, componentes da paisagem vislumbrada. 

b) Em um caderno, faça anotações e desenhos descrevendo com detalhes o 
que você ver. 

c) Após isso, com o auxílio da internet, acesse o site do IBGE no link cidades, 
selecione o seu estado, em seguida o seu município e obtenha dados que o 
ajude a compreender a paisagem que você observou, como, por exemplo: 
número de habitantes, existência ou não de hospitais, escolas públicas, posto 
policial, número de domicílios particulares permanentes, tipo de atividade 
econômica desenvolvida, entre outros dados que julgar importante.

d) Construa um quadro dividido em duas colunas, na primeira coloque apenas os 
dados de sua observação, e, na segunda, os dados que obteve pela internet.

e) Será que o uso da internet é mais importante do que a observação das áreas?

f) Escreva um pequeno texto discutindo o questionamento acima, relacionando 
ao conteúdo estudado até o momento.
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Breve refl exão sobre o 
ensino de Geografi a no Brasil 

A Geografi a é cada vez mais relevante na gestão e monitoramento dos territórios. Nesse 
sentido, o ensino de Geografi a deve estimular o educando a compreender problemas do mundo 
atual. Por isso, a importância da formação de bons professores. Todavia, a formação de 
professores em Geografi a é relativamente nova, data da década de 1930, com a criação da 
USP e por meio da produção científi ca baseada em pesquisas de campo sob forte infl uência 
da Geografi a francesa.

No início do século XX, alguns teóricos buscaram estabelecer as bases de uma Geografi a 
moderna, como: Manuel Said Ali Ida, Carlos Miguel Delgado de Carvalho e Everardo Adolpho 
Backheuser; por essa razão, são conhecidos como os proponentes da Geografi a moderna no 
Brasil (VLACH, 2007). 

É claro que a Geografi a, na condição de ciência do presente, preocupada com a atualidade 
dos fenômenos, também considera a infl uência do pensamento época passadas, por isso em 
alguns momentos refl etia idéias predominantemente quantitativistas e voltadas às demandas 
do governo brasileiro. Já nas décadas de 1970 e 1980 percebeu-se a necessidade de um 
saber geográfi co pautado na crítica. Dessa maneira, houve um amplo espaço direcionado às 
discussões e debates em torno do papel do ensino da Geografi a, os fundamentos da ciência 
geográfi ca e a necessidade de construção de um elo entre a universidade e os professores de 
Geografi a do Ensino Fundamental e Médio. Tudo isso trouxe mudanças importantes para o 
ensino da Geografi a no Brasil.
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O curso de Geografi a da UFRN 
O curso de geografi a no Rio Grande do Norte foi fundado em 1955 juntamente com a 

Faculdade de Filosofi a de Natal, sendo inaugurado em 1956 com a primeira turma ingressando 
em 1957 (FACULDADE DE FILOSOFIA, 1958, 1959, 1961; UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO NORTE, 1969).

Segundo Fernandes; Oliveira; Moura (1995/1996), os professores fundadores do curso 
de Geografi a da UFRN foram Luiz da Câmara Cascudo, Hélio Mamede de Freitas Galvão, 
Boanerges Januário Soares de Araújo. Destacamos intelectuais importantes da época (não 
geógrafos), como Luís da Câmara Cascudo, Hélio Mamede de Freitas Galvão, Otto de Brito 
Guerra e Luis Ignácio Maranhão Filho, que lecionaram disciplinas no curso de Geografi a. Eles 
possuíam formação em direito, mas exerciam outras atividades, eram jornalistas, etnógrafos, 
historiadores etc., possuíam uma diversidade intelectual que permitia pensar em novos 
projetos, bem como lecionar em alguns cursos, tanto de nível médio como no ensino superior. 

A Geografi a ensinada nessa época era descritiva, historicista e enciclopédica. Era refl exo 
da infl uência da escola francesa de Geografi a tradicional, difundida na USP, grande pólo da 
produção teórica desenvolvida no momento. Entendemos que isso ocorreu também pelo fato 
de não ter geógrafos ministrando as disciplinas do curso de Geografi a da UFRN, conforme 
visto anteriormente.

Atualmente, o curso de Geografi a está presente nos campi de Caicó, Currais Novos, Pau 
dos Ferros e Natal na forma de cursos regulares e presenciais. Mas, o ensino a distância vem 
crescendo nos últimos anos e também oferece à população o curso de Geografi a, contribuindo 
desse modo para a formação de professores e democratizando o acesso à educação na capital 
e interior do Rio Grande do Norte, bem como no interior da Paraíba.

No que se refere ao curso de Geografi a da UFPB teve seu início em 1945. Em seu 
nascimento está vinculado ao curso de História na Faculdade de Filosofi a através do Decreto 
nº 30.909, de 27 de Maio de 1952, desmembrando-se no ano de 1958 com habilitações 
em Bacharelado e Licenciatura. A partir de 1998 o ingresso ao curso de Geografi a da UFRB 
privilegia a habilitação de Bacharel, podendo os ingressos obter a habilitação de licenciados 
por meio do Centro de Educação, devendo para isso, obter uma quantidade mínima de créditos 
em disciplinas na área de educação (SOUZA et all, 2010).
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Educação a distância

O surgimento do ensino a distância está fortemente ligado a cursos de corte 
e costura e eletrônica, por exemplo, ocorridos durante as décadas de 1930 e 
1940. Atualmente, é considerada uma modalidade de ensino com a característica 
marcante da física espacial entre professores e alunos.

Fonte: <http://images03.olx.com.br/ui/1/09/30/1640930_1.jpg>. Acesso em: 18 mar. 2010.

De acordo com Nunes (1994), educação a distância pressupõe um processo 
educativo sistemático e organizado que exige não somente a dupla via de 
comunicação, como também a instauração de um processo continuado, onde os 
meios ou os multimeios devem estar presentes na estratégia de comunicação.

Você sabe quando foi criado e como está estruturado o curso de Geografi a na 
modalidade a distância? 

Para conhecer um pouco mais a esse respeito, explore o site www.sedis.ufrn.br 
e aprenda um pouco mais sobre a Secretaria de Educação a Distância da UFRN 
e o surgimento do curso de Geografi a.



Resumo
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Leitura complementar 
DANTAS, Aldo. Pierre Monbeig: um marco da geografi a brasileira. Porto Alegre: Sulina, 
2005. 142p. 

Um dos autores discutidos nesta aula, Pierre Monbeig, vem para o Brasil inaugurar um 
novo pensamento na Geografi a brasileira. Membro da missão francesa que fundou a USP, 
o autor é precursor no uso da observação de campo, na análise regional e nas análises de 
situação, como elementos fundamentais à pesquisa geográfi ca. Com esse autor, a Geografi a 
brasileira inicia o processo de uma disciplina voltada para o exercício da pesquisa, do ensino e 
para uma redefi nição na relação entre o que denominamos Geografi a física e Geografi a humana. 

Nesta aula, vimos que o ensino de Geografi a no Brasil foi instituído na década 
de 1930, tendo como fundadores Pierre Monbeig e Pierre Defonttaines, os quais 
foram fortemente infl uenciados pela Geografi a tradicional francesa de Paul Vidal 
de La Blache. O trabalho realizado pelos geógrafos anteriormente mencionados 
deixou refl exos não apenas em São Paulo, mas difundiu-se pelo Brasil por meio 
da criação de outros cursos de Geografi a, inclusive o da UFRN.

Autoavaliação
Escreva um texto objetivando identifi car o papel da ciência geográfi ca no tocante 
ao ensino de Geografi a. Destaque a importância do surgimento do curso de 
Geografi a no Brasil e os autores responsáveis por sua institucionalização.
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Apresentação

Como foi visto nas disciplinas de Instrumentação para o Ensino de Geografi a I e II, 
O sistema de ensino brasileiro é organizado pela Lei de Diretrizes de Bases da 
Educação Nacional (LDB), Lei nº 9394/1996, sendo composto pela Educação Básica 

(educação infantil, ensino fundamental e ensino médio) e Ensino Superior. Todavia, nesta aula, 
trabalharemos apenas com duas etapas da Educação Básica, a saber: o ensino fundamental 
e o ensino médio. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) constituem-se em um documento tão 
importante quanto a LDB, fornece orientações acerca do ensino de geografi a, ressaltando as 
competências e habilidades que os professores devem estimular os alunos a desenvolverem.

Nesta segunda aula, iremos aprender sobre a construção social dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN) e sua importância para o ensino de Geografi a. Por isso, aproveite 
a oportunidade para construir seus próprios conceitos e ampliar seus conhecimentos. 

Bons Estudos!

Objetivos
Analisar o processo de constituição dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais no contexto da política de ensino 
no Brasil. 

Identifi car as bases conceituais da geografi a propostas 
nos PCN.

Entender a importância do ensino de Geografi a com base 
nos PCN.

Identifi car os principais elementos norteadores do ensino 
de Geografi a no ensino fundamental e médio.
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Como tudo começou...
De maneira consensual o acesso à educação é um elemento importante na formação do 

cidadão. Por outro lado, é importante destacar que, embora seja um direito fi rmado desde a 
Constituição Federal de 1934, nem sempre o seu acesso ocorreu de fato para todos, mas foi 
privilégio de alguns. 

Sendo assim, a educação escolar para “todos” é uma concepção que nasce dentro do 
projeto de burguês de alcançar ascensão social. Desta feita, passa a ser vista pela elite como 
necessária ao controle, aculturação e inserção dos pobres no mundo capitalista. Na Constituição 
Federal de 1937, período ditatorial, a responsabilidade do Estado na oferta da educação escolar 
é reduzida, atribuindo esta à família (MATTOS, 2005).

Até a década de 1980, os estados da Federação e os municípios elaboravam suas próprias 
propostas curriculares, ou seja, ditavam os conteúdos que deveriam estar presentes nas aulas 
dos professores. 

A partir da Constituição Federal de 1988, especifi camente no artigo 205, a educação fora 
assegurada como sendo direito de todos e dever do Estado e da família, sendo promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualifi cação para o trabalho.

Nesse contexto, surge em São Paulo – carro chefe, lócus da discussão sobre o ensino 
da Geografi a – um projeto executado pela Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas 
(CENP), a qual selecionou uma equipe de autores de livros didáticos, liderados por professores 
pesquisadores de universidades públicas, incluindo o Departamento de Geografi a da Faculdade 
de Filosofi a, Letras e Ciências Humanas da USP, para realização de um diagnóstico a respeito 
da situação do ensino de Geografi a. 

Com base numa análise calcada no movimento da Geografia Crítica, chegou-se à 
conclusão de que havia a necessidade de discutir conceitos, métodos e novas abordagens 
teóricas, a partir das quais fosse possível analisar o mundo de maneira crítica. Essas idéias 
foram difundidas no I Encontro Nacional de Ensino de Geografi a – Fala Professor, realizado 
em Brasília no ano de 1987. Nesse encontro, foi feita a sugestão de incluir no currículo de 
Geografi a do terceiro grau uma disciplina voltada para o ensino, e não apenas para cartografi a 
como linguagem técnica.

As discussões serviram de base para elaboração da Proposta do CENP para o ensino 
em São Paulo e acabou infl uenciando os demais estados brasileiros. Essas propostas foram 
debatidas com a fi nalidade de gerar uma nova proposta educacional denominada de Parâmetros 
Curriculares Nacionais. Trata-se, na verdade, de orientações, as quais deram origem a um 
conjunto de propostas para redefi nição da educação escolar no Brasil.
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O Plano Decenal de Educação para Todos, 

Todos

Conjunto de diretrizes 
políticas em contínuo 
processo de negociação, 
voltado para a recuperação 
da escola fundamental, 
a partir do compromisso 
com a equidade e com o 
incremento da qualidade, 
como também com a 
constante avaliação dos 
sistemas escolares, 
visando o seu contínuo 
aprimoramento.

Devemos considerar que o conhecimento geográfi co passou por processos de 
transformações ao longo da história, conforme vimos na disciplina Introdução 
à Ciência Geográfi ca. A Geografi a, antes entendida como a ciência que deveria 
se ocupar da descrição dos elementos da paisagem, já não tem mais sentido no 
período histórico atual. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9.394/96) 
contribuiu para reestruturação do sistema de ensino brasileiro por meio da 
previsão de inovações no ensino, na formação de professores e na distribuição 
dos recursos destinados à educação. Desta feita, o ensino de geografi a também 
é contemplado, resultando num processo de ensino/aprendizagem voltado a 
uma refl exão do mundo moderno. Hoje, a ciência e a informação exercem um 
papel fundamental, dando uma nova dinâmica social ao mundo do presente. 
Fato que é incorporado na proposta curricular dos PCNs.

Agora que você já conhece um pouco do processo histórico que deu origem aos PCN, 

a) visite o site do Ministério da Educação http://portal.mec.gov.br/, no link Professores/
Diretores clique em publicações; 

Elaborado pelo Ministério da Educação no ano de 1994, o Plano Decenal visa 
inserir a educação básica no contexto econômico, social e político do brasileiro, 
destacando as difi culdades no estabelecimento dos objetivos, das metas e 
das linhas de ação estratégica para a educação fundamental. Basicamente, 
o Plano está voltado ao atendimento dos requisitos educacionais básicos para 
plena inserção na vida moderna e no mundo do trabalho e na universalização 
das oportunidades, bem como, o seu alcance. Ver: BRASIL. Ministério da 
Educação e do Desporto. Plano Decenal de Educação para Todos. Brasília, 1994. 
Em consonância com o que estabelece a Constituição Federal de 1988, afi rma 
a necessidade e a obrigação de o Estado elaborar parâmetros claros no campo 
curricular capazes de orientar as ações educativas do ensino obrigatório, de 
forma a adequá-lo aos ideais democráticos e à busca da melhoria da qualidade 
do ensino nas escolas brasileiras. Seguramente os PCNs estabelecem diretrizes 
importantes no tocante a democratização do ensino, além de contribuir para a 
sua sistematização com base na realidade local do aluno.
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b) em seguida, clique em ensino médio e selecione o arquivo “Orientações Curriculares 
Nacionais para o Ensino Médio”. Ao acessar esse arquivo, você terá acesso a um conjunto 
de publicações. Selecione a publicação intitulada Ciências Humanas e suas Tecnologias. 
Ao abrir o arquivo direcione a leitura para sessão de Geografi a. Nela, você encontrará 
dois quadros, no primeiro há as competências e habilidades, no segundo, os conceitos 
estruturantes e articulações. 

c) posteriormente, faça o mesmo procedimento do item “a” para o ensino fundamental, 
pesquisando o documento Parâmetros Curriculares Nacionais de 5ª a 8ª série, disciplina 
de Geografi a. Faça leitura dos itens Objetivos Gerais da Área; e Conteúdos de Geografi a: 
critérios de seleção e organização.

d) analise-os, observando as competências e habilidades que os alunos deverão desenvolver 
no estudo de Geografi a no ensino fundamental e médio, além dos conceitos estruturantes da 
disciplina e as articulações possíveis com o conteúdo que deve ser trabalhado pelo professor.

Agora, é só escrever um pequeno texto articulando essa discussão a situações cotidianas 
do aluno e elencar variáveis que devam ser trabalhadas pelo professor instrumentalmente no 
sentido de contribuir para o aprendizado do aluno.

O ensino de Geografi a nos PCN
Com base nos PCN, a Geografi a, no ensino fundamental e médio, deve preparar o aluno 

para: localizar, compreender e atuar no mundo complexo, problematizar a realidade, formular 
proposições, reconhecer as dinâmicas existentes no espaço geográfi co, pensar e atuar 
criticamente em sua realidade, tendo em vista a sua transformação. 

Seu objetivo deve ser compreender a dinâmica social e espacial nas diversas escalas 
(local, regional, nacional e mundial), para isso deve-se valer dos seguintes conceitos: natureza, 
paisagem, espaço, território, região, rede, lugar e ambiente, incorporando também dimensões 
de análise que contemplem tempo, cultura, sociedade, relações de poder, relações econômicas 
e sociais. Não se pode perder de vista que cabe à Geografi a também o estudo das formas, 
processos, dinâmicas dos fenômenos que se desenvolvem por meio das relações entre a 
sociedade e natureza, constituindo o espaço geográfi co.

Sendo assim, para facilitar uma compreensão geral acerca dos PCN, destacaremos alguns 
elementos que julgamos norteadores e devem ser observados para obtenção de êxitos no 
processo de ensino-aprendizagem no ensino fundamental e no ensino médio. 
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O que se espera do aluno do ensino fundamental e médio?

Espera-se que o aluno atinja os seguintes objetivos com o ensino de Geografi a:

  � Ensino fundamental – construir compreensões novas e mais complexas a respeito dos 
lugares, desenvolvendo a capacidade de identifi car e refl etir sobre diferentes aspectos 
da realidade, compreendendo a relação sociedade/natureza.

  � Ensino médio – organizar conteúdos que lhes permitam aprendizagens signifi cativas 
articulando a compreensão do mundo com sua vivência no lugar, tomando por base 
a compreensão e interpretação de fenômenos locais, regionais, nacionais e mundiais. 
Além do domínio da linguagem gráfi ca, cartográfi ca, corporal e iconográfi ca.

Nesse sentido, há alguns aspectos essenciais que devem ser considerados na 
Educação Básica:

ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO MÉDIO

1  Necessidade de se trabalhar com projetos, com base 
em vivências locais, observando a fl exibilidade no 
planejamento do professor.

1  O aluno deve construir competências que 
permitam a análise do real, revelando as causas 
e efeitos, a intensidade, a heterogeneidade e o 
contexto espacial dos fenômenos.

2  O critério para seleção de conteúdos fundamenta-se 
na importância social e formação intelectual do aluno. 2  Utilização de conceitos-chave da Ciência 

Geográfica, como instrumentos capazes de 
realizar uma análise científi ca do espaço.3  Os temas transversais devem interagir de forma 

articulada com os objetivos e conteúdos.

Quadro 1 – Aspectos Essenciais para discussão da Educação Básica (Fundamental e Médio)

Fonte: PCN (2009).

Devemos destacar que cabe ao professor o papel de estimulador no desenvolvimento de 
posturas, valores e atitudes, voltados ao incremento de atitudes críticas diante da sociedade. 
Por isso, ao avaliar o desempenho do aluno, deve-se considerar a avaliação como parte dos 
procedimentos pedagógicos adotados, ela também deve estar integrada à escola em sua 
totalidade, considerando-se os diferentes momentos e contextos em que ocorre.

No caso específi co da Geografi a, deve-se estar atento à observação do desenvolvimento 
da capacidade de observação, descrição e análise dos espaços, assim como sua representação. 
É a partir do domínio das várias linguagens usadas pela Geografi a que o aluno vai demonstrar 
seu conhecimento. 

Nesse sentido, a avaliação deve ser contínua, considerando o desempenho do estudante 
em relação ao que foi planejado, estando intimamente relacionada com o processo de 
aprendizagem. Ou seja, o professor deve primar para que o aluno desenvolva não apenas 
capacidade de memorizar, mas também de transferir o que foi aprendido para situações práticas 
(GIL, 1997). 
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Faça o que se pede a seguir.

a) Visite o site do Ministério da Educação, http://portal.mec.gov.br/, no link Professores/Diretores;

b) Clique em publicações, em seguida clique em ensino fundamental e selecione o arquivo 
“PCN de 5ª a 8ª série, volume 5 – Geografi a”.

c) Localize a página 124 e selecione o arquivo. Observe que os conteúdos estão organizados num 
quadro que apresenta o eixo, o tema e o item em que cada conteúdo está inserido e organizado. 

Nesse quadro, você encontrará defi nido como Eixo 1 – “A evolução das tecnologias e as 
novas territorialidades em redes”, e como Tema 1 – “A velocidade e a efi ciência dos transportes 
e da comunicação como novo paradigma da globalização”. 

Com base nisso, elabore a partir do Item 5 – “As políticas de transportes metropolitanos: os 
transportes coletivos, o metrô e o automóvel”, exponha uma tipologia dos meios de transporte 
presentes no município em que você reside, apresentando críticas acerca de qualidade do 
transporte público destinado à população.

Leituras complementares 
RUA, João et al. Para ensinar geografi a: contribuição para o trabalho com 1º e 2° graus. 
Rio de Janeiro: ACCESS, 1993.

Esta obra é resultado de experiências realizadas pela equipe de Geografi a do Colégio de 
Aplicação da UFRJ, apresenta ainda uma sequência de conteúdos programáticos, onde se 
enfatiza a coerência metodológica por meio de exemplos práticos que permitam a construção 
de um raciocínio crítico e refl exivo.

Dica de site: 

BRASIL. Ministério da Educação. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br>. Acesso em: 
4 maio 2010.

No site do Ministério da Educação, você poderá baixar publicações, leis, cartilhas e 
orientações gerais a respeito do ensino de Geografi a na Educação Básica. 
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Resumo
Nesta aula, vimos que os PCN correspondem a importantes documentos que 
tratam do conjunto de disciplinas que permeiam o currículo do ensino fundamental 
e médio. Vimos também que esse documento apresenta importantes orientações 
acerca do trabalho do professor, bem como sua interação com o aluno. Também 
refl etimos sobre o papel da avaliação e a forma como os conteúdos de Geografi a 
são abordados nos PCN.

Autoavaliação
Agora que você já conhece os PCN e como o ensino de Geografi a é tratado nesse 
documento, manuseie o documento referente ao ensino fundamental e médio 
mais uma vez procurando 

a) Identifi car as bases conceituais da geografi a e os principais objetivos estabelecidos nos 
PCN referentes ao ensino fundamental e médio. 

b) Em seguida elabore um texto, no qual refl ita a respeito do que acabou de ler, enfatizando 
as posturas e papel do professor no tocante ao processo de ensino/aprendizagem. 

É importante lembrar sua refl exão deve considerar a importância dos PCN, o qual, 
juntamente com a LDB constitui um elemento importante para a renovação do ensino brasileiro 
e contribuem para um ensino de geografi a mais dinâmico, livre das práticas que privilegiavam 
a memorização de datas, estados e capitais, por exemplo. 
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Apresentação

Na Aula 2 Geografi a e Parâmetros Curriculares Nacionais você aprendeu como se deu o 
processo de elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), Identifi cou as 
bases conceituais da geografi a propostas nesse documento, seus principais objetivos 

no tocante ao ensino fundamental e médio. Vimos que esse documento traz orientações a 
respeito da organização do trabalho do professor, da instituição escolar e seleção do conteúdo.

Uma das grandes contribuições dos PCN refere-se à utilização de uma proposta 
metodológica que incentive a integração das disciplinas e seus conteúdos, estimulando a 
participação do aluno, buscando a partir dos temas e conteúdos trabalhados em sala de aula 
interpretar a realidade em que vive.

 Por meio dos temas transversais do ensino fundamental e médio, é possível tratar 
questões de relevância social, como ética, pluralidade cultural, orientação sexual, meio 
ambiente e saúde, buscando a articulação de saberes com o conjunto de disciplinas oferecidas 
na formação básica.

Nesta aula, você descobrirá caminhos possíveis para trabalhar conceitos básicos de 
Geografi a, buscando sua relação com os temas transversais dos PCN articulados à vivência 
dos alunos.

Bons estudos!!!

Objetivos
Relacionar os conteúdos básicos de Geografi a com os 
temas transversais apresentados nos PCN.

Entender as orientações pautadas nos PCN no tocante à 
transversalidade, relacionando com o dia a dia do aluno.
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Os temas transversais nos 
Parâmetros Curriculares 
Nacionais 

Vimos que os PCN caracterizam-se por uma inovação no tocante a maneira de estruturação 
do ensino, especialmente quando pensamos na introdução dos temas transversais, os quais 
se revelaram importantes na construção da cidadania e prática democrática. 

Antes de entrarmos propriamente na discussão sobre os temas, é importante entendermos 
o que é a transversalidade. 

Se consultarmos um dicionário da língua portuguesa, como o Houaiss, veremos que a 
palavra transversal diz respeito a uma linha que forma ângulo reto com outra. Já nos PCN, 
a transversalidade considera o processo de ensino/aprendizagem com base na realidade, 
estabelecendo relações com conhecimentos teóricos sistematizados para facilitar a compreensão 
do aluno. 

É importante destacar que o trabalho com os temas transversais pressupõe um tratamento 
integrado com outras áreas do conhecimento, ou seja, vários olhares para o mesmo objeto.

A Geografi a e os temas transversais 
Lembramos que os conteúdos propostos para o ensino da Geografi a articulam-se 

diretamente com os temas transversais estabelecidos nos PCN, pois ao estudarmos a paisagem, 
o território, a região, a cartografi a e o espaço geográfi co, por exemplo, o fazemos a partir do uso 
de um conjunto de conhecimentos que não dizem respeito apenas à Geografi a, mas a outros 
campos disciplinares. O contato com outros campos do saber foi sempre explorado por Milton 
Santos no tocante a elaboração de sua teoria, tendo como base os países subdesenvolvidos.
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Milton Santos, importante geógrafo da 
atualidade, afi rma em seu livro A Natureza 
do Espaço: Técnica e Tempo, Razão e 
Emoção publicado pela primeira vez em 
1996 pela HUCITEC e reeditado pela quarta 
vez em 2008 pela EDUSP, que o estudo do 
espaço geográfi co – conceito fundamental 
da Ciência Geográfica – entendido como 
um conjunto indissociável de sistemas de 
objetos e sistemas de ações deve fazer uso 

de categorias de análise da Geografi a (interna) e de outras ciências (externas). 
Para formulação de seu pensamento, conceitos e categorias importantes de sua 
obra, Santos buscou estabelecer um leituras e diálogos com autores da Filosofi a, 
Sociologia, Geografi a e História, por exemplo, fato que nos remete diretamente ao 
aspecto da transversalidade discutido anteriormente, haja vista que a Geografi a 
lida com temas e problemas que também são objetos de preocupação de outras 
ciências e campos disciplinares.

As categorias de análise internas são: paisagem, confi guração territorial, divisão 
do trabalho, espaço produzido, espaço produtivo, tecnosfera, psicoesfera, 
redes e globalização. Tudo isso considerando o cotidiano e a ordem mundial e 
local. Já as categorias de análise externas são: técnica, ação, objetos, norma, 
eventos, universalidade, particularidade, totalidade, totalização, temporalização, 
temporalidade, idealização, objetivação, símbolos e ideologia.

Figura 1 – Milton SantosFo
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Como podemos ver, a Geografi a não é uma ciência solitária, pois lida com o mundo do 
presente, considerando também a história do homem na Terra, por isso deve estar apta a lidar 
com conceitos e categorias que não são do arcabouço teórico e metodológico de sua ciência, 
mas lhe ajuda a compreender a dinâmica do homem no mundo.

Devemos destacar que o critério de escolha para os temas transversais para o ensino 
de Geografi a foi à urgência social e abrangência nacional dos temas. Destaque-se ainda que 
a transversalidade não pressupõe o tratamento simultâneo, e em um único período, de um 
mesmo tema por todas as áreas, mas o que se faz necessário é que esses temas integrem o 
planejamento dos professores das diferentes áreas, de forma articulada com os seus objetivos 
e conteúdos. Uma forma de alcançar essa meta é organizar projetos que permitam a articulação 
das questões sociais em torno dos conteúdos específi cos de cada área (BRASIL, 1998).

Com base nos temas transversais, cabe à Geografi a contribuir para a formação ética 
e respeito à pluralidade cultural, estimular discussões e refl exões sobre a sexualidade, 
compreender as questões ambientais e de saúde, associando à organização do território, bem 
como discutir o papel do trabalho e do consumo na sociedade atual. 
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Vamos refazer os passos que fi zemos na aula anterior?

a) Visite o site do Ministério da Educação <http://portal.mec.gov.br/>, no link 
Professores/Diretores clique em publicações; 

b) em seguida, clique em ensino médio e selecione o arquivo “Orientações 
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio”. Ao acessar esse arquivo, você 
terá acesso a um conjunto de publicações. Selecione a publicação intitulada 
Ciências Humanas e suas Tecnologias. Ao abrir o arquivo direcione a leitura 
para sessão de Geografi a. Nela, você encontrará dois quadros, no primeiro 
há as competências e habilidades, no segundo, os conceitos estruturantes 
e articulações. 

c) posteriormente, faça o mesmo procedimento do item “a” para o ensino 
fundamental, pesquisando o documento Parâmetros Curriculares Nacionais 
de 5ª a 8ª série, disciplina de Geografi a. Faça leitura dos itens Objetivos Gerais 
da Área; e Conteúdos de Geografi a: critérios de seleção e organização.

Acesse o site do MEC, conforme orientações contidas na Aula 1, e no link a seguir

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12
657%3Aparametros-curriculares-nacionais-5o-a-8o-series&catid=195%3Aseb-
educacao-basica&Itemid=859>.

Você vai encontrar os Parâmetros Curriculares Nacionais. Ao acessar o 
documento, identifi que as páginas que dizem respeito aos temas transversais, 
leia atentamente. Em seguida, liste a partir de cada tema transversal pelo menos 
dois conteúdos de Geografi a que podem ser trabalhados de forma integrada. 

Os temas transversais e seu uso em Geografi a 
Como já foi dito, os temas transversais constituem-se em importantes elementos de 

fortalecimento de um ensino pautado na construção de uma compreensão complexa do mundo, 
considerando saberes científi cos e do cotidiano do aluno, além da inter-relação das várias 
disciplinas do seu currículo. Sendo assim, antes de prosseguir a leitura abra o arquivo dos PCN, 
do ensino fundamental e do ensino médio, que você já acessou em atividades anteriores. Leia o 
documento com atenção, retomando o signifi cado de cada tema transversal destacado a seguir.
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A Geografi a deve contribuir para uma formação ética, por meio do direcionamento da 
aprendizagem ao desenvolvimento de atitudes como:

Sendo assim, respeito mútuo, justiça, diálogo e solidariedade são os conteúdos básicos 
a serem trabalhados em se tratando da ética em Geografi a.

No tocante à pluralidade cultural, pode ser trabalhado em Geografi a a caracterização da 
atuação de diferentes segmentos cultuais presentes nos lugares (cantigas, poesias, danças 
folclóricas, festas religiosas etc.), além das diferenças paisagísticas que também são produtos 
da cultura do povo brasileiro. 

Ao dar importância a esse saber, a escola contribui para a superação da idéia de que a 
ciência é uma só e é produzida apenas nas universidades. Passa-se a valorizar o saber local e 
o estímulo à pesquisa por parte dos alunos.

Os PCN apresentam várias possibilidades para trabalhar o tema orientação sexual, dentre 
as quais destacamos:

  � sexualidade e trabalho – através da análise de dados estatísticos objetivando 
perceber as diferenças de remuneração entre homens e mulheres;

  � adolescência e atividade sexual – verifi cando a incidência de gravidez 
na adolescência na sua cidade ou no seu bairro, por meio de dados da 
Secretaria Municipal de Saúde.

O tema orientação sexual pode ser trabalhado ainda com base no uso da cartografi a, sendo 
possível a confecção de mapas temáticos revelando o número de casos de AIDS na cidade, por 
exemplo. Além disso, quando o professor estiver tratando as temáticas de cidadania, modo de 
vida, desigualdades, pode estabelecer relações com a orientação sexual.

  � confi ança dos alunos na própria capacidade e na dos outros;

  � construção de conhecimentos sobre os lugares e as paisagens;

  � superação do individualismo através da valorização do diálogo, da 
interação e da troca, percebendo a interdependência que há entre as 
pessoas e os lugares.
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O meio ambiente é outro tema transversal, o qual pressupõe um tratamento 
interdisciplinar, ou seja, deve considerar a importância de cada disciplina para a discussão da 
questão ambiental, devendo lembrar que sua análise envolve a compreensão de processos 
de ordem política, histórica, econômica, ecológica e geográfi ca, enfi m, envolve processos 
variados, portanto, não seria possível compreendê-los pelo olhar de uma única ciência.

 Lembramos que cabe a Geografi a a tradição da interface sociedade e natureza, some-se 
a isso a proximidade das discussões referentes ao meio ambiente e a formação socioespacial, 
uso do solo, organização territorial, crescimento populacional e urbanização. Neste sentido, 
os PCN propõem um conjunto de grandes questões que devem ser trabalhadas, são elas: 
poluição, desmatamento, limites para uso dos recursos naturais, sustentabilidade, desperdício. 
Considerando, é claro, sua escala de ocorrência (local, municipal, regional, nacional e mundial).

Esse tema pode ser explorado por meio da produção e interpretação de textos, formulação 
de hipóteses, confecção de gráfi cos, tabelas, mapas, prática de argumentação, coleta, 
organização e interpretação de dados estatísticos.

Em Geografi a, a saúde pode ser estudada a partir da discussão sobre desigualdades 
regionais, distribuição de renda, cidade, campo, práticas agrícolas, modo de vida urbano e 
rural e ainda da fome. A Geografi a tem uma importante contribuição na compreensão dos 
problemas de saúde relacionados à dinâmica social e o uso do território.

Trabalho e consumo são temas relevantes para o ensino de Geografi a e devem ser 
tratados como formas de expressão humana.

Sabemos que o trabalho é um elemento importante na vida humana, pois é através dele 
que o homem transforma o lugar em que vive. Assim, cabe ao ensino de Geografi a, conforme 
estabelecido nos PCN, valorizar o trabalho como forma de expressão humana, das diferentes 
culturas e etnias em seus modos de viver, pensar, portanto, o trabalho como presença histórica 
do pensar e fazer humano.

Em se tratando do consumo, esse tema deve ser considerado sob dois aspectos: o 
primeiro diz respeito ao alcance dos bens e serviços necessários à sobrevivência humana; o 
segundo, a partir da discussão da sociedade consumista. 

Devemos lembrar que destacamos apenas algumas possibilidades de trabalho, mas elas 
podem ser ampliadas, especialmente quando considerada a realidade local. Para dar algumas 
pistas de como isso pode ser feito, selecionamos o tema transversal meio ambiente para maior 
aprofundamento metodológico.

Geografi a e meio ambiente 
Nos dias atuais, é comumente aceitar a ideia de que o meio ambiente está relacionado 

aos elementos físicos, químicos e biológicos, além dos aspectos socioeconômicos que afetam 
os seres vivos e as atividades humanas na Terra. Dito de outro modo, o solo, a vegetação, a 
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água, o ar, a sociedade, os objetos técnicos (pontes, estradas, adutoras etc.) construídos pelo 
ser humano etc. constituíram-se no meio ambiente. Já deu para perceber que a Geografi a tem 
muito a contribuir nessa discussão, não é mesmo?

Na verdade, todos os problemas que hoje chamamos de ambientais são sociais, por 
que são causados pela ação do homem no seu relacionamento com a natureza. O fato é que 
os agravos à natureza são, sobretudo, originários de modelos de civilização que adotamos 
(SANTOS, 2004).

Sendo assim, propomos que o tema transversal meio ambiente, seja trabalhado pelos 
professores de geografi a de maneira crítica, levando em consideração a diversidade de saberes 
e realidades vividas. Por esse motivo, Morin (2002) tem uma contribuição signifi cativa, uma 
vez que para o autor, existem saberes fundamentais que devem ser considerados com base 
no modelo e regras próprias a cada cultura. Esses sete princípios estabelecidos por Morin 
podem ser perfeitamente utilizados para trabalhar as questões ambientais. Para esta aula, 
selecionamos três.

O primeiro deles é o conhecimento pertinente – capaz de apreender problemas globais e 
fundamentais para neles inserir os conhecimentos parciais e locais. A partir desse principio, 
é possível discutir o consumo na sociedade atual, destacando o papel da propaganda e das 
empresas no incentivo ao consumo de bens e serviços, nem sempre necessários à manutenção 
da vida. Cria-se, assim, o estimulo para o consumo do supérfl uo e consequentemente à geração 
de resíduos sólidos (lixo). A proposta é considerar o consumo e suas consequências em 
diferentes escalas (mundial, nacional, regional, municipal e local).

Figura 2 – Geração de resíduos

Fonte: <http://3.bp.blogspot.com/_enEbbCotuck/Si1h3qexV9I/AAAAAAAAAE0/HMSWWzKYU7s/s400/imagem_manguezal.jpg>; 

<http://farm3.static.fl ickr.com/2328/2035674353_b1e3bcfc09.jpg>. Acesso em: 4 maio 2010.

A partir da visualização da Figura 2, fi ca evidente que a relação que se estabelece entre 
sociedade e natureza é contraditória e processual, muda ao longo da história e de acordo com 
o modelo de sociedade adotado. 
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É preciso estimular a percepção e debate a respeito dos problemas inerentes ao entorno 
da escola e ao contexto de vida dos alunos, a fi m de eles compreendam quais problemas 
existentes em outras partes do mundo são comuns no local em que residem, estudam e 
desenvolvem suas atividades diárias. 

Com base nisso, percebemos a relevância do estímulo e o acesso a informações de 
interesse público, como investimentos em infraestrutura urbana, saneamento, educação, saúde 
e lazer. Para isso, a Professora Maria Adélia de Souza (2000), afi rma a necessidade de se 
trabalhar não apenas nas escolas, mas com os cidadãos em geral, uma Pedagogia Cidadã – 
atividade que envolve um trabalho sistemático com os movimentos populares no sentido de 
oferecer-lhes informação confi ável e organizada para as suas reivindicações, bem como lhes 
ensinar formas de armazenar e utilizar essas informações. 

O projeto de descentralização da informação é fundamental para essa atividade, pois 
para participar de maneira efetiva das discussões e do planejamento do território, faz-se 
necessário que o cidadão tenha acesso a dados e informações a respeito dos investimentos 
públicos, bem os direitos e deveres relacionados ao seu papel na sociedade. O orçamento 
participativo, as organizações sociais como sindicais, associações de moradores, por exemplo, 
são fundamentais para que as decisões tomadas pelos governantes, de fato refl itam as reais 
necessidades da população local, tendo refl exos diretos nas condições de vida da população.

Atividade 2

Nesta aula, selecionamos o tema meio ambiente para maior aprofundamento 
da discussão. Agora que você já viu abordagens possíveis através desse tema, 
escolha um ponto de discussão sobre a questão ambiental e descreva como 
ele pode ser trabalhado com alunos do ensino fundamental, considerando sua 
ocorrência no lugar, porém, observando sua articulação com ações que se dão 
em outras partes do mundo. É fundamental que você estabeleça articulações 
com a transversalidade, elemento de grande relevância no ensino de geografi a 
nos dias atuais.

Ao fi nal dessa atividade, você relembrou a relevância da transversalidade no ensino de 
Geografi a, especialmente no tocante a questão ambiental. Agora, refl ita um pouco sobre a 
sua resposta buscando relações com o que foi visto nessa aula. É importante que você tenha 
uma compreensão clara de que nenhuma ciência se realiza sem articulação com outras, e que 
para compreender o mundo do presente, uma das grandes contribuições que a geografi a pode 
oferecer, a transversalidade na formação básica é fundamental.



Resumo
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Leituras complementares
RODRIGUES, Nilson (Org.). Josué de Castro: por um mundo sem fome. 2004. Almanaque 
histórico. Mercado Cultural. Projeto Memória. 

A partir de uma linguagem simples e bem ilustrada, o almanaque oferece subsídios para 
discutir a partir da obra de Josué de Castro temas como a fome e o meio ambiente, além de 
proporcionar conhecimentos sobre a vida e a obra do referido autor. O material contém um 
guia do professor no qual é possível encontrar atividades temáticas.

DIAS, Genebaldo Freire. Atividades interdisciplinares de educação ambiental. 2. ed. São 
Paulo: Gaia, 2006. 

O livro contém 50 práticas interdisciplinares sobre temas atuais, como meio ambiente, 
ética, sustentabilidade e valores humanos.

Dicas de vídeo

BARSA PLANETA. O clima e o meio ambiente. DVD n. 4. Ciência e Tecnologia: presente e 
futuro. Cód. CTDVD 010410.

Aborda temas como os oceanos e o clima, oceanografi a, meteorologia e atmosfera, 
problemas do meio ambiente e problemas do meio ambiente urbano, de maneira objetiva e 
de curta duração. Nesse DVD, você vai encontrar discussões atuais sobre poluição do ar, da 
água, efeito estufa, proteção do meio ambiente e fenômenos atmosféricos.

Nesta aula, você viu que a partir dos temas transversais é possível a realização de 
um trabalho interdisciplinar, considerando questões de urgência social (consumo, 
desigualdades socioespaciais etc.). Também estudamos que os conteúdos 
utilizados pela Geografi a articulam-se a conteúdos trabalhados por outras 
ciências e áreas do conhecimento, haja vista sua contribuição para o estudo do 
espaço geográfi co, sendo o trabalho com os temas transversais essencial para a 
compreensão da realidade em suas diferentes escalas de análise. 
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Autoavaliação 
Com o documento correspondente aos Parâmetros Curriculares do Ensino 
Médio – Geografi a, relacione os conteúdos básicos de Geografi a e os temas 
transversais que podem ser a eles articulados, procurando entender os saberes 
contidos nesse documento no tocante à transversalidade e sua correlação com 
o dia a dia do aluno.
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Apresentação
Alguns professores têm a preocupação em trazer para sala de aula assuntos que sejam 

verdadeiramente científi cos, e se esforçam por apresentar fatos e argumentos que conduzam 
os alunos à formulação de ideias pautadas na ciência. Mas, você acha que a ciência é o único 
caminho possível a ser percorrido na busca do conhecimento?

Muito mais importante que se preocupar exageradamente com o que de fato é ou não 
científi co é situar o conteúdo a ser discutido em sala de aula no cotidiano do aluno. Na terceira 
aula desse módulo você estudou a importância do uso dos temas transversais para o ensino 
de Geografi a, aprendemos a relacionar os conteúdos básicos da disciplina com os temas 
transversais apresentados nos Parâmetros Curriculares Nacionais e entender as orientações 
pautadas nos PCN no tocante à transversalidade, relacionando com o dia a dia do aluno.

Nesta aula, você irá aprender um pouco mais sobre o que é uma ciência, perceberá 
a importância da Geografia em nosso cotidiano, e sua relevância no contexto escolar. 
Bons estudos!

Objetivos
Defi nir a ciência e sua relação com o conhecimento da 
realidade.

Entender o papel da Ciência Geográfica para a 
compreensão do cotidiano.

Diferenciar os usos da Geografi a na escola e no cotidiano 
dos alunos.

Organizar situações que envolvam a produção do 
conhecimento por meio da ciência e de outros saberes.
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Geografi a no contexto escolar
A prática de ensino em Geografi a durante muito tempo esteve presa a estratégias que 

levavam o aluno a decorar a localização de objetos geográfi cos, não permitindo ao educando 
obter autonomia no processo de ensino/aprendizagem. 

A transmissão de conteúdos de forma preestabelecida pode difi cultar o processo de 
desenvolvimento educacional e apreensão da realidade do aluno. Sendo assim, cabe ao 
professor a busca de novos estímulos, como o incentivo à pesquisa, ao debate, prática de 
atividades dentro e fora da sala de aula, além de um ambiente escolar favorável à interação. 
A própria confi guração espacial da sala, ou seja, a maneira como ela está arrumada pode ou 
não favorecer o diálogo entre professor e aluno.

O ensino de Geografi a deve estar voltado não apenas para os acontecimentos do mundo, 
mas buscar sempre relacionar o que está ocorrendo no mundo com fatos locais. Segundo Santos 
(2008, p. 115), “para ter efi cácia, o processo de aprendizagem deve, em primeiro lugar, partir 
da consciência da época em que vivemos”. O professor deve tornar o momento em sala de aula 
cada vez mais dinâmico e estimulante, pois a Geografi a é a ciência do presente, por isso deve 
estar sempre lidando com a atualidade dos fatos. É necessário também que o aluno aprenda a 
assumir posições diante dos problemas para que se torne um agente de mudança social.

É fundamental que o professor busque estratégias didáticas pedagógicas a fi m de que 
os alunos adquiram compreensão do que é o espaço geográfi co, condição primordial para 
o desenvolvimento de nossas relações (trabalho, cultura, estudo, lazer etc.). Para isso, o 
professor precisa ter clareza da importância da Ciência Geográfi ca ao longo de sua trajetória 
histórica e o papel que a Geografi a cumpre na formação do aluno; ter criatividade e fl exibilidade 
no tocante à elaboração e execução do seu planejamento; buscar a interação entre pesquisa 
e ensino, objetivando sempre mostrar ao aluno que a ciência é apenas um meio de adquirir 
conhecimento, mas há outros tipos de saberes como vimos no início desta aula.

Como trabalhar a Geografi a na sala de aula?

É importante destacar que muitas vezes os professores fi cam presos à sequência 
de assuntos elencados no livro didático, mas é necessário fi car atento ao fato 
de que o livro didático nem sempre corresponde às necessidades educacionais 
da turma. Sendo assim, faça um planejamento prévio dos conteúdos visando 
sua execução durante o ano letivo. Em seguida, planeje um roteiro de aulas, as 
quais devem estar direcionadas ao cumprimento do planejamento anual. Procure 
estar atento aos interesses dos alunos, bem como aos fatos que estão ocorrendo 
no mundo e na comunidade local. A partir disso, crie atividades que estimulem 
sempre a curiosidade e a busca por mais conhecimento.
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O que é uma ciência?
Quando falamos em ciência, de maneira geral, lembramos de duas coisas: um homem 

velho de cabelos grisalhos e arrepiados vestido com uma bata branca; a segunda coisa que 
pensamos é um conjunto de curiosidades que temos e esperamos obter respostas através da 
ciência, e por meio dela, obter conhecimentos.

Por que a água do mar é salgada?

Quando surgiu a vida na Terra?

O que é Capitalismo?

Por qual motivo a Alemanha foi dividida em Ocidental e Oriental

O processo de conhecimento é um descobrir continuamente, que não se faz isoladamente, 
pois ele é social. Surge sempre da observação, da pergunta, do debate e do ato de pensar. 
Mas, o que é conhecimento?

O processo de obtenção do conhecimento constitui-se de três elementos. 
Primeiramente, faz-se necessária a existência de um sujeito, que determina 
o pensar. Há também um objeto, sendo este, determinante do pensar. E 
fi nalmente, a existência de uma imagem, a qual é o ponto de coincidência 
entre o sujeito e o objeto. 

O conhecimento é processo paulatino, construído ao longo do tempo e das 
relações que estabelecemos com o mundo, com as pessoas e as coisas ao 
nosso redor.

Nesta aula, o que nos conduzirá é o conhecimento que leva à ciência. Afi nal, o que é 
uma ciência?

Rubem Alves em seu livro O que é científi co? (2007, p. 39-40) diz que “a ciência pode 
ser descrita como um strip-tease da realidade por meio de palavras”. E fazendo uma analogia 
com o universo do pescador, acrescenta que as redes com que os cientistas pescam são 
“feitas com palavras”.

Podemos ainda acrescentar que a ciência surge da necessidade de viver melhor, e para isso 
é necessário conhecer o mundo, sendo este feito de possibilidades, concretizadas por meio de 
nossas aspirações e desejos. O problema é que na busca da satisfação de nossas necessidades, 
algumas vezes deixamos de avaliar melhor as situações e possíveis consequências das nossas 
escolhas. Refl exão, ação, avaliação, correção e dúvida fazem parte da formulação de um 
pensamento científi co.
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Vamos tentar pensar um pouco como cientistas?

Observe a fi gura a seguir:

Figura 1 – Deslizamento no morro da Carioca/RJ, Janeiro 2010

Fonte: <http://oglobo.globo.com/fotos/2010/01/05/05_MHG_demoli%C3%A7%C3%A3o-angra.jpg>.  Acesso em: 18 mar. 2010.

A fi gura retrata um deslizamento de terra no Morro da Carioca, município de Angra dos 
Reis, no Rio de Janeiro em janeiro de 2010. 

a) O que a Geografi a tem a dizer sobre isso? 

b) Tente levantar hipóteses a respeito do deslizamento. Além da dinâmica da natureza, 
pondere sobre as ações realizadas pelo ser humano. 

c) Pesquise a respeito das possíveis causas que contribuíram para que isso ocorresse. 
Em seguida, considerando o que você aprendeu sobre a ciência, produza um texto 
refl exivo, evidenciando a interpretação científi ca do fato.
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A Geografi a no nosso cotidiano 
Durante muito tempo os estudiosos acharam que apenas por meio da ciência e do 

método científi co poderiam obter respostas sobre as inquietações humanas. A ciência era 
vista como algo inquestionável e verdadeira fonte de saber. Atualmente, sabemos que isso não 
é verdade. Aliás, para o cientista não existe verdade absoluta. Segundo Alves (2007, p. 58), 
“a ciência é muito boa – dentro de seus precisos limites. Quando transformada na única 
linguagem para se conhecer o mundo, entretanto, ela pode produzir dogmatismo, cegueira 
e, eventualmente, emburrecimento”. Ou seja, na busca do conhecimento, os caminhos são 
vários, o nosso cotidiano é prova disso. É claro que no contexto acadêmico, a ciência é mais 
importante, porém quando se trata da formação básica, devemos ter a preocupação de articular 
o conhecimento científi co e o conteúdo ensinado em sala de aula ao cotidiano do aluno.

Sem dúvida alguma a Geografi a está presente no cotidiano, em cada atividade que 
realizamos no espaço geográfi co: para irmos ao trabalho, à escola, imaginariamente traçamos 
mapas dos trajetos a serem percorridos durante o dia. Sendo assim, estamos fazendo uso de 
estratégias de localização, orientação, noções de espaço e tempo tão caras à Ciência Geográfi ca. 

Quando consumimos algum produto no supermercado também podemos relacionar à 
Geografi a. Vamos imaginar uma dona de casa comprando os ingredientes de um bolo simples. 
Ela teria que adquirir farinha de trigo, leite, ovos, açúcar, margarina. De onde vêm os ovos que ela 
está comprando? E a farinha de trigo, onde está situada a indústria que a fabricou? O engenho 
fabricante do açúcar exporta o seu produto para quais países? Que outros tipos de indústrias 
compõem o circuito espacial produtivo (dizer o que é) da farinha de trigo que a dona de casa 
está comprando? Quais as implicações do processo de produção e circulação das mercadorias 
no espaço geográfi co?

Agora vamos compreender melhor o papel da Geografi a no nosso cotidiano com a ajuda 
de uma atividade.

Dirija-se a sua cozinha e escolha quatro produtos fabricados que disponham de 
especifi cações básicas, como por exemplo: nome do produto, local de fabricação, 
composição (mistura de componentes químicos) e formas de utilização do produto.

Preencha o quadro a seguir com as informações dos produtos selecionados. Em seguida, 
descreva as possíveis transformações no espaço geográfi co, ocasionadas em decorrência 
da fabricação e consumo dos produtos selecionados.
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Sugestão de modelo do quadro:

Nome do produto Local de fabricação Composição Formas de utilização

1.

2.

3.

Descrição (implicações no espaço geográfi co)

A Geografi a também pode estar presente no nosso cotidiano através da observação 
da paisagem. Ao nos deslocarmos na cidade nos deparamos com formas (igrejas, prédios 
comerciais, casas, praças, vegetação etc.) e o uso que as pessoas fazem delas. As paisagens 
revelam as marcas da ação humana no tocante à transformação do espaço geográfi co. 

Dessa forma, é possível por meio da comparação de fotos antigas observar as 
mudanças ocorridas nos lugares ao longo dos anos. Vamos ver isso na prática?

Observe as fotografi as do Canto do Mangue, paisagem muito conhecida em Natal/RN. 
O local tem uma forte tradição na atividade pesqueira. A primeira fotografi a mostra 
o Canto do Mangue, situado no bairro das Rocas, nos anos 1930, já a segunda foto 
é de 2009.
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Figura 2 – Canto do Mangue, situado no bairro das Rocas, Natal/RN

Fonte: (a) <http://1.bp.blogspot.com/_CvoW3WzI6as/SbOzXxK02UI/AAAAAAAAAUg/Iir-Azp1OV4/s400/CantoDoMangueAnos30.bmp>.

(b) <http://www.eucuidodaminhacidade.com.br/nat/images/2010/01/canto-do-mangue1.jpg>.  Acesso em: 5 maio 2010.

Você percebe alguma mudança no espaço retratado nas fotografi as observadas? 
O que mudou?

Olhando as fotografi as, é possível perceber alguma mudança no que se refere 
à pesca? 

 Após pensar sobre as perguntas formuladas, produza uma sugestão de atividade 
em que o aluno possa refl etir acerca da presença da Geografi a no seu cotidiano.

Leitura Complementar
ALVES, Rubem. Filosofi a da ciência: introdução ao jogo e as suas regras. São Paulo: Loyola. 
2000. 223p.

Nesse livro, Rubem Alves busca acabar com o mito de que uma pessoa que é cientista 
pensa melhor que as outras. De maneira rica e com uma linguagem simples, o autor discute 
temas como senso comum e ciência, formulação de hipóteses, a ideia de verdade e modelos.
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Resumo
Nesta aula, você aprendeu a respeito da importância da ciência, do cotidiano e da 
sala de aula no tocante à apreensão e difusão do conhecimento. Viu também que, 
embora o conteúdo científi co seja fundamental na academia, outros saberes devem 
ser considerados na formação básica. Nesse sentido, considerar os conhecimentos 
prévios dos alunos é relevante no processo de ensino/aprendizagem. Através da 
aula você também pode observar o uso de conhecimentos geográfi cos possíveis 
de serem aplicados no nosso cotidiano.

Autoavaliação
Agora que você aprendeu um pouco mais sobre a importância da Geografi a enquanto 

ciência, e seu papel na formulação de um pensamento crítico no contexto escolar e no cotidiano, 

Pesquise em jornal, revista ou na internet uma matéria recente que você considere 
ser possível de utilizá-la em uma aula de Geografi a do Ensino Fundamental ou Médio. 

Por meio da matéria elabore, juntamente com seus alunos, perguntas que desencadeiem 
a execução de uma pesquisa com pessoas da comunidade situada próxima à escola. 
Lembrando que você deve selecionar uma matéria que seja possível identifi car um olhar 
de cunho científi co, mas sem deixar de considerar sua relação com o cotidiano dos 
alunos e os conhecimentos já adquiridos em sala de aula. Considere também outras 
formas de saberes, como o conhecimento popular, por exemplo.

Referências
ALVES, Rubem. O que é científi co? São Paulo: Loyola, 2007. 79p.

PONTUSCHKA, Nídia Nacib; PAGANELLI, Tomoko Iyda; CACETE, Núria Hanglei. Para ensinar 
e aprender Geografi a. São Paulo: Cortez, 2007. 383p.

SANTOS, Milton. Técnica, espaço, tempo: globalização e meio técnico-científi co-informacional. 
São Paulo: Edusp, 2008. 174p.
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da Geografi a: teoria e prática
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Apresentação
Na Aula 4 (A Geografi a no contexto escolar e no cotidiano), você aprendeu o que é uma 

ciência e a importância da Geografi a em nosso cotidiano, considerando também sua relevância 
no contexto escolar.

Você já sabe que a Geografi a é uma ciência social que lida com a compreensão do mundo 
atual. Para isso, utiliza-se de conceitos e categorias de análise que constituem seu corpo 
teórico, a saber: espaço, território, lugar, região e paisagem. Por isso que é importante nos 
questionarmos sobre o que sabemos a respeito desses conceitos e categorias, não é? Como 
utilizá-los na sala de aula? Será que sua importância é apenas teórica ou é possível utilizá- los 
para compreender os acontecimentos a nossa volta? É sobre essas questões que vamos 
trabalhar nesta aula.

Boa aula! 

Objetivos
Conceituar espaço, território, região, paisagem, lugar e 
sua relevância para a Ciência Geográfi ca.

Aplicar a base conceitual da Ciência Geográfi ca para a 
compreensão da realidade.
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Conceitos e categorias
da Ciência Geográfi ca

A escolha de conceitos e categorias é fundamental para realização de um trabalho de 
pesquisa, o qual deve ter como princípio o compromisso com o saber científi co, porém sem 
deixar de considerar a importância do saber local, bem como todo o processo de constituição 
histórica da Ciência Geográfi ca. Essa ciência pauta-se na história do presente, com vistas à 
compreensão da relação lugar-mundo. De acordo com Silveira (2003, p. 410): 

As categorias são generalizações capazes de atravessar os períodos. Elas envelhecem, 
porém o fazem mais lentamente do que os conceitos. Estes devem esposar a história do 
presente. Por isso, o conceito é a categoria + a história do presente, ao mesmo tempo 
que, em sistema, os conceitos formam uma teoria.

Podemos dizer que o espaço geográfi co – pensado por Santos (2008, p.21) como 
“um indissociável sistema de objetos e ações” – é a categoria mais geral da Ciência Geográfi ca, 
que pode ser entendido pela compreensão do uso do território, uma vez que entendimento do 
uso do território nos remete à compreensão do espaço geográfi co. Todavia, Santos (2008) diz 
que se queremos nos debruçar acerca do objeto da Geografi a, também devemos nos apropriar 
de um conjunto de categorias analíticas, subdivididas em: categorias analíticas internas, ou 
seja, inerentes à nossa ciência, quais sejam: paisagem e confi guração territorial, por exemplo; 
e categorias analíticas externas, são elas: técnica, ações, objetos, normas e eventos. 

As categorias analíticas externas são defi nidas a partir do diálogo com outras ciências, 
e ajustadas à concepção do fazer geográfi co. Nesse sentido, o autor propõe, por meio dos 
diferentes usos que existem/coexistem no território – empresas, poder público, pobres –, 
a percepção acerca da dinâmica do espaço geográfi co, sendo o uso da técnica, enquanto 
categoria analítica, central para o conhecimento do mundo. 
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Espaço geográfi co:
o que temos a dizer sobre ele?

A discussão acerca do espaço em Geografi a não é nova, remonta aos clássicos da nossa 
ciência, haja vista ser o nosso objeto disciplinar. Ao longo da trajetória da Ciência Geográfi ca, 
houve distintas formas de compreensão acerca do espaço.

De acordo com Corrêa (1995), o marco temporal da Geografi a Tradicional vai de 1870 
até 1950, como visto na disciplina Introdução à Ciência Geográfi ca. Nele a abordagem espacial 
era secundária, privilegiando-se os conceitos de paisagem e região. Ainda de acordo com o 
autor acima, o conceito de espaço está presente na obra de Ratzel e Hartshorne de modo 
implícito. Esses autores desenvolveram seus conceitos sob forte infl uência da Ecologia. 
Em Ratzel, os conceitos de território (sinônimo de apropriação do espaço por um grupo) e 
espaço vital (as necessidades territoriais se dão em função do desenvolvimento tecnológico) 
têm destaque. A noção de espaço vital está fortemente relacionada à existência do Estado. Já 
na visão hartshorniana, o espaço é um conceito abstrato, só existindo enquanto receptáculo 
de fenômenos que nele se expressam. 

Um segundo momento é marcado pela difusão da Geografi a Teorético-Quantitativa. 
A unidade epistemológica da Ciência Geográfi ca estava baseada nas ciências da natureza, 
adota-se o raciocínio hipotético-dedutivo, a utilização de modelos matemáticos e vinculações 
com o sistema de planejamento público e privado. O espaço é concebido sob as formas de 
planície isotrópica; o ponto de partida para essa análise é uma superfície uniforme (aspectos 
físicos e sociais), a variável mais importante é a distância e representações matriciais, sendo 
o espaço representado por uma matriz. Para Corrêa (1995), a Geografi a Teorético-Quantitativa 
apresenta uma visão de espaço limitada, pois as contradições, agentes sociais, o tempo e as 
transformações têm nessa abordagem um caráter secundário.

Para Corrêa (1995), a concepção de espaço na Geografi a Crítica é alicerçada em teorias 
marxistas como as de Henri Lefébvre, para o qual o espaço é o locus da reprodução das 
relações sociais e de produção. Dentre os geógrafos brasileiros que contribuíram para a 
discussão do espaço na concepção da Geografi a Crítica temos Milton Santos com o conceito 
de formação socioespacial. Ele entende que a sociedade se concretiza no espaço, e este é 
explicado a partir das relações sociais. Propõe ainda quatro categorias de análise espacial, são 
elas: forma (por exemplo, casa), função (por exemplo, habitar), estrutura (matriz social onde 
as formas e funções são criadas), e processo (estrutura em seu movimento de transformação). 
De acordo com Santos (2008, p. 63):

O espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório, 
de sistemas de objetos e sistema de ações, não considerados isoladamente, mas num 
quadro único no qual a história se dá. 
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A Geografi a Humanista e Cultural está calcada na fenomenologia e existencialismo, 
retoma-se a matriz historicista. O lugar aparece como conceito-chave, e o espaço passa a 
ser concebido como espaço vivido, sendo ele uma experiência contínua, egocêntrica e social. 
Aspectos como crença, cultura e sobrevivência são objetos de estudo dessa visão, as quais 
estão vinculadas à geografi a francesa de Vidal de La Blache, a psicologia genética de Piaget, 
sociologia e psicanálise com Bachelard e Rimbert (CORRÊA, 1995). 

De acordo com a discussão acima realizada a respeito do espaço geográfi co, 
elabore um quadro representativo das principais características a respeito de 
sua defi nição.
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Território e dinâmica social:
por uma Geografi a do presente

O conceito de território está presente na Ciência Geográfi ca com base na perspectiva de 
autores como Ratzel, onde o território era visto como um espaço vital, constituindo-se como 
suporte fundamental para o desenvolvimento e fortalecimento de uma nação, como vimos na 
disciplina Introdução à Ciência Geográfi ca.

Outras concepções partem de uma visão moderna do território, o qual de acordo com 
Souza (2003, p. 17), “é entendido não apenas como limite político administrativo, senão 
também como espaço efetivamente usado pela sociedade e pelas empresas”. Nesse sentido, 
poderíamos considerá-lo como uma “ponte” propiciando a ligação entre a teoria crítica do 
espaço e a ação política (RIBEIRO, 2003 p. 29-39). Ou seja, o território possui relevância teórica 
e prática, pois é a expressão da sociedade.

Para uma análise do uso do território pautada numa concepção do mundo do presente 
é fundamental valer-se de pelos menos dois pares dialéticos: densidade/rarefação e 
fl uidez/ viscosidade. 

A ideia do primeiro par implica pensarmos na presença de maior ou menor 
densidade técnica e informacional, onde a densidade resultaria em espaços 
luminosos, já os opacos são os espaços rarefeitos do ponto de vista da densidade 
técnica e informacional. Em se tratando da fl uidez e viscosidade, podemos 
relacionar à construção de sistemas de engenharia voltados à fl uidez do capital 
e interessados na divisão territorial do trabalho – onde as áreas mais dotadas 
de sistemas de engenharia e efetivamente utilizadas são fl uidas e o seu oposto 
corresponde às áreas viscosas.

Desta feita, Estado, empresas e organismos internacionais dotam o território, via 
empréstimos, transferência de recursos e acordos de cooperação, de objetos técnicos, sendo 
estes, condição de circulação com vistas à abertura do mercado externo. Estabelecendo por 
meio de suas ações, desigualdades possíveis de transformação por meio do uso do território. 

O entendimento acerca do território usado perpassa a ideia de um conjunto de normas 
que regula a nação, caso da Constituição Federal do Brasil e das leis a ela subordinada. Nesse 
sentido, o território também está submetido às leis, normas, decretos e à Constituição, daí 
dizermos que vivemos em um território normado. Mas, as empresas também criam normas 
que têm implicações diretas no uso do território, as quais concorrem para seletividade de áreas 
e acirram as desigualdades, é o território como norma.

Segundo Santos (1996, p. 15), “é o uso do território, e não ele em si mesmo, que faz 
dele objeto da análise social”. Pois o território são formas e o território usado, objetos e 
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ações, ou seja, não está parado, inerte, contém movimento. Por isso, nosso ponto de partida 
será a sociedade humana em processo, levando em conta o território usado, a partir de sua 
materialidade e suas ações.

Os diferentes usos do território conduzem-nos a refl etir sobre a existência de um 
território como norma e um território normado. O primeiro refere-se ao território de ação das 
empresas, carregado de densidade técnica e informacional, enquanto o segundo é o território 
nacional, submetido às normas legais, constitucionais, técnicas, fi nanceiras, políticas (SOUZA, 
2003; SANTOS 2008). A relação que se estabelece entre empresas, Estado e organismos de 
cooperação internacional tem apenas enquanto discurso a formulação de território socialmente 
mais justo. Todavia, por meio de suas ações é possível observar o descompasso entre o 
discurso e a prática desses agentes.

Para saber como o território está sendo efetivamente usado e as desigualdades geradas 
por meio desse uso, é necessário fazer um monitoramento (espécie de acompanhamento das 
ações e materialidades presentes no território). Sendo assim, vamos demonstrar como isso 
pode ser feito?

Região e análise geográfi ca? 
A região é um conceito utilizado pela Ciência Geográfi ca desde o século XIX. A palavra 

região tem origem no Império Romano, para o qual régio era a unidade político-territorial em 
que se dividia o império. A raiz da palavra vem do regere, que signifi ca governar, pautada numa 
concepção política.

Do século XIX à década de 1970 é possível identifi car três grandes acepções de região. 
A primeira é a região natural, entendida como a porção da superfície terrestre identifi cada pela 
combinação de elementos da natureza (clima, solo, vegetação, relevo). A segunda é a região-
paisagem, ou seja, área de ocorrência de uma mesma paisagem cultural. Resulta de um longo 
processo de transformação de uma paisagem natural em paisagem cultural. A característica 
marcante dos trabalhos de pesquisas com base nessa acepção era a descrição de áreas. A terceira 
é a defi nição de região considerada a partir de propósitos específi cos. Tinha forte vinculação com 
a matemática, percebida como um conjunto de unidades de áreas (CORRÊA, 1997).

No decorrer da década de 1970, a perspectiva marxista (corrente do pensamento 
geográfi co que iniciou um movimento de renovação da ciência com base nas ideias de Karl 
Marx) é incorporada à Geografi a, a qual passa a utilizar a história para análise dos fenômenos. 
Buscava-se então descobrir a origem dos processos e não de uma análise pautada meramente 
em aspectos do visível (LENCIONI, 2002). 

Tomando como referência os distintos modos de se considerar a região na Geografi a, 
podemos identifi car pelo menos três maneiras de se regionalizar (estabelecer recortes espaciais 
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para representar um fenômeno estudado), as quais seguiram ou seguem critérios político-
administrativos, naturais ou econômicos, por exemplo.

Atualmente, a região enquanto conceito importante para a Geografi a é vista com base na 
dinâmica social, que dá signifi cados aos usos do território, sendo possível observar a presença 
de regiões diversas tendo como base sua longevidade e coerência funcional. Nesse sentido, 
de acordo com Silveira (2003, p. 411):

A região seria vista, portanto, como área de ocorrência dos fenômenos. Resultado de um 
processo e não ponto de partida estático, os limites seriam uma manifestação do tamanho 
do acontecer. Muda a extensão do fenômeno – a região – porque muda a constituição do 
território. A coerência funcional – e não os limites – defi niria a continuidade da vida da região.

A perspectiva regional deve ser encarada com base numa concepção do presente, 
considerando as mudanças trazidas através da globalização. Desta feita, deve se buscar uma 
refl exão pautada na ideia de que a região não está isolada, pois sua existência não é autônoma, 
mas vinculada a elementos de ordem social, política, econômica, cultural e natural. Esta última 
é cada vez uma segunda natureza (já transformada pela ação humana) com forte infl uência da 
técnica, ocasionando mudanças signifi cativas nas paisagens.

A partir da observação do mapa a seguir, estabeleça comentários críticos, baseado na 
discussão apresentada nesta aula, considerando a acepção de região que ele representa. 

Figura 1 – Mapa da classifi cação do relevo brasileiro por Aroldo de Azevedo 

Fonte: <http://2.bp.blogspot.com/_D6_UlKidjlE/Sb11Kt-0VwI/AAAAAAAAAyI/SIjvQCKAWOo/s400/Brasil+relevo+

Classifi ca%C3%A7%C3%A3o+Aroldo+de+Azevedo.jpg>.  Acesso em: 31 mar. 2010.
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Paisagem:
percebendo a ação humana

Falar em paisagem é pensar em formas que caracterizam um lugar, pois a paisagem 
é defi nida por Santos (1997, p. 61) como “tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão 
alcança. [...] não é formada apenas de cores, movimentos, odores, sons etc.” É importante 
destacar que as paisagens criadas pelos homens revelam a dinâmica do processo que lhe deu 
forma. Ainda para esse autor, de maneira geral, há dois tipos de paisagens: natural e artifi cial. 
A primeira refere-se àquela não modifi cada pelo homem. Sabemos que ela já não existe mais, 
pois a partir dos avanços tecnológicos, toda a Terra é direta ou indiretamente afetada pela ação 
humana. A segunda é a paisagem transformada pelo homem.

A maneira como o homem realiza sua existência, demanda a criação de ideias, ações e 
formas de idades diferentes, pois o existir implica na execução de uma jornada da ação humana. 
Desse modo, Santos (1997, p. 65) diz que:

A paisagem é um conjunto heterogêneo de formas naturais e artifi ciais; é formada por 
frações de ambas, seja quanto ao tamanho, volume, cor, utilidade, ou por qualquer critério. 
A paisagem é sempre heterogênea.

A paisagem nos desperta para o futuro, pois abre a possibilidade para dimensões 
superiores às reais, haja vista retratar a maneira como o território está sendo organizado no 
período da globalização (YÁZIGI, 2002).

Uma grande contribuição da Ciência Geográfi ca no tocante ao estudo das paisagens é a 
da importância do seu signifi cado. O que o aparente nos revela em primeira aproximação, não 
é sufi ciente para a compreensão da realidade, por isso é importante a busca por sua essência.
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Lugar e cotidiano
A discussão a respeito do lugar remete à consciência do mundo, pois a compreensão 

acerca de sua manifestação demanda acontecimentos que dizem respeito ao mundo. Segundo 
Santos (2005, p. 160), “os lugares se defi nem por sua densidade técnica, pela sua densidade 
informacional, pela sua densidade comunicacional, cuja fusão os caracteriza e distingue”. 
A densidade técnica diz respeito aos graus de transformação da natureza, que é cada vez 
mais artifi cial, devido à capacidade inventiva do homem no aprimoramento da técnica por ele 
utilizada. A densidade informacional se refere a uma prática de ação baseada na técnica e de 
ações externas ao lugar. Já a densidade comunicacional é gerada no lugar, tem a ver com as 
estratégias de comunicação entre os pobres para garantia de sua sobrevivência. É no lugar 
que a sociedade realiza suas práticas cotidianas.

O cotidiano envolve momentos da vida social como trabalhar, lazer, morar, mover-se. Nesse 
sentido, a relação lugar e cotidiano permeia o singular e o mundial. Para Carlos (2001, p. 35):

[...] A análise da vida cotidiana envolve o uso do espaço pelo corpo, o espaço imediato 
da vida das relações cotidianas mais fi nas: as relações de vizinhança, o ato de ir às 
compras, o caminhar, o encontro, os jogos, as brincadeiras, o percurso conhecido de 
uma prática vivida/reconhecida em pequenos atos corriqueiros e aparentemente sem 
sentido que criam laços profundos de identidade, habitante-habitante e habitante-lugar, 
marcada pela presença.

Devemos chamar atenção para o fato de que é no cotidiano que a comunicação se realiza, 
e esta é um elemento impulsionador da mudança social.

Assim, é importante que você saiba que o estudo de conceitos e categorias analíticas da 
Ciência Geográfi ca é fundamental para o fortalecimento do papel da Geografi a no tocante ao 
uso do território. 

Bem, chegamos ao fi nal da aula e é interessante que vocês lembrem que estudamos que a 
paisagem relaciona-se ao conjunto de imagens que nossa vista alcança, ela é constituída ao longo 
da trajetória humana. Também aprendemos que o lugar relaciona-se à dimensão do cotidiano, 
tendo forte relação com a identidade e vivência nos lugares. Já o território, articula-se à dimensão 
do poder, da apropriação, mas é antes de tudo, a base material de nossa existência. Por sua 
vez, a região diz respeito a uma base dinâmica, que dá sentido ao uso do território. E o espaço 
geográfi co é visto como objeto da nossa ciência, defi nido por Santos (2008) como indissociável 
sistema de objetos e ações. Bem, foi isso, agora vamos responder a atividade a seguir?
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Leitura complementar
MORANDI, Sonia. Espaço e técnica. São Paulo: Copidart/CEETEPS, 2001. 316p.

A discussão central do livro se dá em torno de espaço e técnica a partir de uma proposta 
de ensino de Geografi a de forma didática e criativa. No livro, você encontrará textos, mapas, 
charges e atividades que lhe possibilitaram ampliar os conhecimentos a respeito do que 
estudamos nesta aula.

Resumo
Nesta aula, você aprendeu um pouco mais a respeito do espaço geográfi co, 
território, região, paisagem, lugar e cotidiano, fundamentais para perceber a 
dinâmica social. Você viu que o espaço geográfi co é nossa categoria analítica 
mais geral, e que por meio do território, paisagem, lugar e região observamos a 
sua manifestação.

Com base no conteúdo estudado, faça uma pesquisa objetivando 
identifi car os tipos de regionalização (resíduos sólidos, saúde, político-
administrativa etc.) presente em seu estado, veja também se existem 
leis que defi nam a sua existência. 

Em seguida, escreva uma breve refl exão baseada no conceito de região 
estudado nesta aula.

1
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Autoavaliação
Nesta aula, estudamos os cinco conceitos basilares da Geografi a: paisagem, lugar, 
território, região e espaço. Com base nisto, responda:

a) O que é paisagem?

b) O que é lugar?

c) O que é território?

d) O que é região?

e) O que é espaço

Agora que você conhece um pouco mais a respeito de nossa base teórica, refl ita um 
pouco a respeito do que leu, estudou e trabalhou por meio das atividades, procure 
exemplos relacionados a cada um dos conceitos basilares da Ciência Geográfi ca, busque 
aplicar a base conceitual dessa ciência para compreensão da realidade a sua volta.
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Apresentação

Cabe à Geografi a a prerrogativa do estudo do espaço geográfi co, considerado num 
contexto atual, em que a dinâmica de acontecimentos mundiais concorre para mudanças 
signifi cativas no uso do território. Sendo assim, a compreensão da base conceitual 

da Geografi a é fundamental. Por isso, a Aula 5 (Conceitos fundantes da Geografi a: teoria 
e prática) estava pautada no reconhecimento dos conceitos de espaço, território, região, 
paisagem, lugar e sua relevância para a Ciência Geográfi ca, bem como a aplicação da sua base 
conceitual para compreensão da realidade.

Para facilitar o processo de ensino/aprendizagem são necessárias dedicação e criatividade no 
que se refere à utilização de estratégias diversifi cadas que estimulem os alunos a novas descobertas. 
O contato com o cinema e a literatura, por exemplo, são possibilidades que podem e devem ser 
exploradas no cotidiano da sala de aula, a fi m de tornar a prática de ensino mais dinâmica.

Nesta aula, você descobrirá a relevância da utilização da linguagem cinematográfi ca e 
outras mídias para o estudo da Geografi a baseada na dinâmica da sociedade.

Bons estudos!

Objetivos
Reconhecer a importância do conceito de meio técnico-
científi co-informacional para a compreensão do espaço 
geográfi co no período atual.

Aplicar o uso da linguagem cinematográfi ca e outras 
mídias no ensino de Geografi a.

Compreender a importância da leitura de textos literários 
como recurso interessante para o ensino de Geografi a.
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O meio
técnico-científi co-informacional

A Geografi a é uma ciência do presente. Suas refl exões têm como objetivo a compreensão 
do espaço geográfi co, entendendo-o como dinâmico e desigual. Sendo assim, de acordo com 
Santos (2008, p. 115-116):

Para ter eficácia, o processo de aprendizagem deve, em primeiro lugar, partir da 
consciência da época em que vivemos. [...] Por isso mesmo devem fazer parte de 
um plano de estudos que leve em conta a modernidade, sua realidade concreta e sua 
existência sistêmica.

É fundamental perceber que os acontecimentos não se dão de maneira isolada, sendo 
necessário estimular os alunos a correlacionarem os acontecimentos de nossa época. Para 
esses eventos serem melhor interpretados, faz-se necessário refl etir a respeito do processo 
que deu origem ao atual meio geográfi co.

Podemos dizer que a história do meio geográfi co é composta por três etapas: meio 
natural, meio técnico e meio técnico-científi co-informacional, que iremos demonstrar nesta 
aula através de uma periodização.

O meio natural refere-se à inserção lenta da técnica na vida do homem, na verdade, as 
técnicas e o trabalho estavam relacionados com as dádivas da natureza. O tempo passava mais 
lentamente em função da dinâmica do período que ainda não está associada à inserção da técnica 
moderna. O tempo é marcado pelas estações climáticas, nascer e pôr-do-sol, por exemplo. 

A partir do desenvolvimento da técnica e a incorporação desta ao território, através de 
estradas, adutoras, hidrelétricas, ocorre de maneira mais intensa a artifi cialização da natureza 
e a emergência do espaço mecanizado. A partir desse momento, os lugares passam a se 
distinguir em função do maior ou menor número de objetos técnicos. 

De acordo com Santos (2008), o meio técnico apresenta as seguintes características:

  � Presença da técnica contribuindo para a criação de grandes sistemas de 
engenharia, por exemplo, represas e rodovias.

  � Aumento da Divisão Internacional do Trabalho. 

  � Poluição e outros problemas ambientais.

Já o meio técnico-científi co-informacional começa após a Segunda Guerra Mundial, mas 
sua afi rmação dá-se na década de 1970. Uma de suas características marcantes é a união 
entre a técnica e a ciência comandada pelos interesses do mercado. Outra característica desse 
período atual é “a informação como vetor fundamental do processo social, e os territórios são, 

Periodização

Recurso de método 
que visa empiricizar o 
tempo no espaço, ou 

seja, verifi car quais 
acontecimentos históricos 

interferem na dinâmica 
social dos lugares, e como 
isso muda a Geografi a do 

presente.
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desse modo, equipados para facilitar a sua circulação” (Santos 2008, p. 239). Desta feita, a 
informação torna-se um recurso importante para o conhecimento do território. 

Atualmente, os jovens têm buscado conhecer e utilizar recursos que viabilizem o acesso 
à informação através da internet, cinema, revistas, televisão e música, por exemplo, a fi m de 
ampliar seus conhecimentos a respeito do lugar onde vivem e também do mundo. 

A difusão do conhecimento adquirido dá-se de maneiras diversas com a utilização de 
estratégias de comunicação, é o caso das manifestações artísticas realizadas nos bairros de 
periferia das cidades brasileiras, onde se destaca o movimento do hip-hop. Essas estratégias 
têm refl exos na autoestima, participação social e política dos jovens. 

A escola como locus do estímulo ao saber não pode deixar essas questões passarem 
despercebidas, pois os acontecimentos atuais, marcados pela globalização, trazem mudanças 
signifi cativas no que se refere ao uso do território, o qual se torna cada vez mais expressão 
da desigualdade. A informação bem selecionada e a comunicação proporcionam ao aluno 
contribuições signifi cativas para sua formação enquanto agente de transformação social.

A partir da observação da fotografi a a seguir, identifi que características do meio técnico 
e técnico-científi co-informacional e comente a respeito da importância da leitura de imagens 
para o ensino de Geografi a pautado na compreensão do presente.

Figura 1 – Cidade de Natal/RN

Fonte: <http://i.olhares.com/data/big/9/91428.jpg>. Acesso em: 31 mar. 2010.

É importante destacar os signifi cados atribuídos a imagens como esta no cotidiano 
dos jovens.
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Aprendendo Geografi a por meio do 
uso da linguagem cinematográfi ca

Cabe ao professor a tarefa de estimular o aluno a perceber o estudo como uma atividade 
interessante, que lhe proporcionará uma maneira diferente de ver o mundo e compreender a 
realidade que o cerca. Nesse sentido, o uso de linguagens diversas voltadas a despertar seu 
interesse é fundamental.

As linguagens são recursos didáticos necessários para compreensão do mundo atual, 
podendo ser utilizada na escola, em casa ou em outros lugares, haja vista que nos proporcionam 
contato com o processo de aprendizagem de maneira diferente da tradicional. As cores, a 
indicação de movimento, as expressões propiciam o contato com o inusitado e diferentes 
representações dos lugares. Além disso, é um modo acessível de transmitir uma mensagem.

A maior parte das linguagens é conhecida do universo escolar, porém pouco ou mal 
explorada. Destacamos como exemplos de linguagens utilizadas como recurso didático 
mapas, gráfi cos, imagens de satélite, literatura, música, poema, fotografi a, fi lme, videoclipe 
e jogos dramáticos. 

Segundo Pontuschka, Paganelli e Cacete (2007, p. 263):

Na era da globalização, em que as informações chegam de forma muito rápida por meio 
da televisão, do cinema, do rádio, do vídeo, do computador, o trabalho pedagógico do 
professor enriquecer-se-á se ele utilizar todos esses recursos para a produção de um 
conhecimento que ajude o aluno a compreender o mundo em que vive.

As imagens estão sempre presentes em nosso cotidiano por meio dos mais diversos 
recursos, a saber: outdoors, painéis, faixas, cartazes, fotografi as, jornais, revistas, televisão, 
por isso devem ser incorporadas favoravelmente no planejamento das atividades educacionais, 
pois através da escola, podem ser transformadas em linguagens e didáticas.

Uma dessas linguagens é o cinema, o qual é cada vez mais utilizado nas aulas de 
Geografi a. Entretanto, é preciso fi car atento: o fi lme não é uma fuga para deixar de realizar o 
processo de ensino/aprendizagem, mas um instrumento didático importante, que deve ser 
devidamente analisado e apropriado aos conteúdos que estejam sendo trabalhados. O fi lme é 
mais um reforço na apreensão do conhecimento.

A escola é um lugar de refl exão acerca da realidade, e de construir uma compreensão a 
respeito da realidade que permeia o seu cotidiano, cabendo ao professor se colocar, não como 
agente institucionalizado do saber, mas como um mediador desse processo. 

Sendo assim, o professor precisa estar aberto para aprender a lidar com o desenvolvimento 
de tecnologias, uso e armazenamento de informações geográfi cas. Some-se a isso a utilização 
de diferentes linguagens voltadas para análise geográfi ca, as quais devem ser compartilhadas 
com os alunos.
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O fi lme Narradores de Javé – de autoria de José Dummont, dirigido por Eliane 
Caffé –, mostra a história de moradores de um povoado ameaçado pela realização 
de obras de engenharia que darão origem a uma hidrelétrica. Eles se unem para 
reconstruir, com testemunhas da memória oral, sua história. 

Assista ao fi lme procurando identifi car quais os temas geográfi cos que podem 
ser retirados dele e quais conceitos geográficos podem ser discutidos a 
partir do fi lme.

A leitura como
instrumento de aprendizagem

A prática da leitura e produção textual é bastante incentivada por professores de língua 
portuguesa, entretanto, deve ser adotada por professores de outras disciplinas, em especial 
a Geografi a, pois favorece a compreensão de termos técnicos, conceitos, ideias, relação 
entre conteúdos.

Para se analisar um texto é necessário seguir alguns passos. Inicialmente deve-se fazer 
uma primeira leitura, visando reconhecimento do texto a partir de uma visão geral de seu 
conteúdo. Uma segunda leitura é necessária para destacar, através do grifo, trechos importantes 
do texto. Seguindo esses passos as possíveis dúvidas da leitura inicial começam a ser dirimidas, 
o que possibilita a elaboração de considerações críticas a respeito do texto e do autor. Além 
disso, torna-se mais fácil a elaboração de questões.

A seguir elencamos algumas perguntas com base em Pontuschka, Paganelli e Cacete 
(2007) que auxiliam na compreensão do texto.
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  � Assunto e tema: A respeito de que o autor está falando nesse texto?

  � Problematização do tema: Qual o problema a ser solucionado? Que 
difi culdade precisa ser resolvida?

  � Idéia central: Como o autor responde ao problema ou difi culdade levantada? 
Que posição assume? Que ideia defende? O que pretende demonstrar?

  � Raciocínio do autor: Como o autor defende e justifi ca sua ideia central? 
Qual foi seu raciocínio, sua argumentação?

A estratégia da leitura para o ensino de Geografi a também pode estar associada à utilização 
de recursos literários que, quando bem utilizados, podem enriquecer o aprendizado do aluno e 
tornar esse momento prazeroso. De acordo com Pontuschka, Paganelli e Cacete (2007, p. 237):

A compreensão do texto literário torna-se possível não só pelo auxílio da teoria literária, 
a ser trabalhada com os alunos a fi m de fornecer-lhes um instrumento, como também 
pela quantidade e pelo aprofundamento de informações sobre o contexto em que se dá 
a trama vivida pelas personagens.

O uso de textos literários pressupõe o desenvolvimento de um trabalho transdisciplinar, o 
qual pode envolver: professores de história, buscando fazer um resgate do contexto histórico 
a que a obra remete; professores de literatura, que se ocupariam com a identifi cação dos 
gêneros literários, biografi a do autor, análise do discurso, interpretação do texto. Ao professor 
de Geografi a caberia uma articulação do trabalho dos dois profi ssionais anteriormente 
mencionados, além de buscar elementos no texto que revelem a geografi a da época, tais 
como: relações sociais, usos do território etc.

O livro O Cortiço, de Aluísio Azevedo pode ser utilizado nas aulas de Geografi a no que 
se refere ao conteúdo de Geografi a Urbana. Trata-se de um romance que aborda o cotidiano 
miserável de uma habitação coletiva do século XIX e revela as mazelas da sociedade brasileira.

Figura 2 – Capa do livro O cortiço, de Aluísio Azevedo

Fonte: <http://www.livrariacultura.com.br/imagem/capas3/580/169580.jpg>. Acesso em: 31 mar. 2010.
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Leia o fragmento do livro O cortiço (1997, p. 206-207) a seguir para responder a Atividade 3:

[...] Atravessaram o armazém, depois um pequeno corredor que dava para um 
pátio calçado, chegaram fi nalmente à cozinha. Bertoleza, que havia já feito subir 
o jantar dos caixeiros, estava de cócoras, no chão, escamando peixe, para a ceia 
do seu homem, quando viu parar defronte dela um grupo sinistro.

Reconheceu logo o fi lho mais velho do seu primitivo senhor, e um calafrio 
percorreu-lhe o corpo. Num relance de grande perigo compreendeu a situação; 
adivinhou tudo com a lucidez de quem se vê perdido para sempre: adivinhou 
que tinha sido enganada; que sua carta de alforria era uma mentira, e que o seu 
amante, não tendo coragem para matá-la, restituía-a ao cativeiro.

Seu primeiro impulso foi de fugir. Mal, porém, circunvagou os olhos em torno 
de si, procurando escapula, o senhor adiantou-se dela e segurou-lhe o ombro.

É esta! Disse aos soldados que, com um gesto, intimaram a desgraçada a 
segui- los. – Prendam-na! É escrava minha!

A negra, imóvel, cercada de escamas e tripas de peixe, com uma das mãos 
espalmadas no chão e com a outra segurando a faca de cozinha, olhou aterrada 
para eles, sem pestanejar.

Os policiais, vendo que ela se não despachava, desembainharam os sabres. 
Bertoleza então, erguendo-se com ímpeto de anta bravia, recuou de um salto 
e, antes que alguém conseguisse alcançá-la, já de um só golpe certeiro e fundo 
rasgara o ventre de lado a lado.

E depois emborcou para a frente, rugindo e esfocinhando moribunda numa 
lameira de sangue.

João Romão fugiu até o canto mais escuro do armazém, tapando o rosto 
com as mãos.

Nesse momento parava à porta da rua uma carruagem. Era uma comissão de 
abolicionistas que vinha, de casaca, trazer-lhe respeitosamente o diploma de 
sócio benemérito.

Ele mandou que os conduzissem para a sala de visitas.
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O fragmento anterior é o fi nal do livro O cortiço, de Aluísio Azevedo e mostra 
o desfecho da trama armada por João Romão à sua amante, a negra Bertoleza, 
personagens principais do livro.

A partir da leitura desse fragmento, procure refl etir acerca do contexto social da 
época no que se refere ao cortiço como forma de habitação coletiva e insalubre, 
bem como dos ranços de uma sociedade escravocrata.

Bem, chegamos ao fi nal desta aula e vamos fazer uma breve revisão. Vimos nesta aula que 
uma das características do período atual, denominado por Milton Santos de técnico-científi co-
informacional, diz respeito à junção cada vez mais evidente da técnica e da ciência a serviço 
do mercado. Por outro lado, o avanço da técnica e da ciência possibilita o desenvolvimento 
de tecnologias cada vez mais modernas que podem ser direcionadas ao ensino de Geografi a, 
como por exemplo, o cinema. Todavia, não podemos deixar de considerar que as obras literárias 
ainda são fundamentais para o processo de ensino/aprendizagem, uma vez que estimulam a 
imaginação daqueles que leem e nos faz refl etir acerca do mundo. 

Leitura complementar
MONTEIRO, Carlos Augusto de Figueiredo. Geografi a sempre: o homem e seus mundos. 
Campinas: Territorial, 2008. 255p.

Além de apresentar um panorama geral a respeito da geografi a brasileira, e de temas 
signifi cativos à Ciência Geográfi ca como sociedade, natureza, região, planejamento, por 
exemplo, a segunda parte do livro é dedicada ao tema espaço geográfi co e arte, tornando-se 
uma leitura importante para o aprofundamento da discussão acerca do papel da literatura no 
ensino de Geografi a introduzida nesta aula.
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Resumo
Nos dias atuais, a compreensão do espaço geográfi co e do uso do território não 
pode deixar de considerar o papel atribuído à técnica, à ciência e à informação. 
Sendo assim, o ensino de Geografia não pode deixar de considerar esses 
elementos, pois os alunos vivenciam a dinâmica das transformações da sociedade 
atual por meio do uso da internet, televisão, revistas, por exemplo. O uso das 
linguagens cinematográfi cas e literárias é fundamental para se fazer um ensino 
dinâmico e relacionado ao cotidiano dos alunos.

Autoavaliação
Refl ita a respeito da importância do uso de práticas diferentes para o ensino de Geografi a.

Procure relacionar temas comumente estudados no Ensino Médio, como por 
exemplo, globalização, com livros e fi lmes que você já assistiu. Como eles poderiam 
ser explorados em sala de aula, de modo a facilitar o diálogo entre professor e aluno? 
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PONTUSCHKA, Nídia Nacib; OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de (Org.). Geografia em 
perspectiva. São Paulo: Contexto, 2006. 383p.

SANTOS, Milton. Técnica, espaço, tempo. São Paulo: EDUSP, 2008. 174p.

______. A natureza do espaço. São Paulo: EDUSP, 2008. 384p. 
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Apresentação

O conceito de meio está presente na tradição geográfi ca, permeando a compreensão da 
relação sociedade/natureza. Santos (2008, p. 17) afi rma que “a história do homem 
sobre a Terra é a história de uma ruptura progressiva entre o homem e o entorno”. Dito 

de outro modo, a existência humana demanda a criação de formas materiais e ações, as quais 
contribuem para modifi car o meio geográfi co, o qual é composto não apenas de elementos 
de ordem “natural”, mas também de artifi cialidades.

No decorrer da Aula 6 (Práticas possíveis para o ensino de Geografi a), você aprendeu 
a respeito da utilização de recursos cinematográfi cos e outras mídias voltadas ao ensino 
de Geografi a. Agora, você ampliará seus conhecimentos através do estudo do meio como 
facilitador do processo de ensino/aprendizagem. Poderá ainda, articular os conhecimentos 
obtidos na aula anterior e enriquecer a metodologia que estamos propondo para esta aula. 
Bons estudos!

Objetivos
Entender o conceito de meio geográfi co.

Relacionar argumentos que justifiquem a utilização 
do conceito de meio para compreensão da relação 
sociedade/natureza.

Aplicar a metodologia do estudo do meio como um 
facilitador do processo de ensino/aprendizagem.
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O meio geográfi co
Um dos conceitos fundamentais na construção do pensamento geográfi co é o princípio 

da Geografi a Humana, o qual para Demangeon (1952) se constitui através das relações dos 
grupos humanos com o meio. Ainda para esse autor a ideia de meio geográfi co é mais ampla 
que a de meio físico; pois envolve as infl uências naturais e a infl uência do próprio homem. 

A concepção de Geografi a Humana do Demangeon (1952) compreende quatro grandes 
grupos de problemas que resultam precisamente das relações das sociedades humanas com 
o meio geográfi co, quais sejam:

1) Valorização feita pelas sociedades humanas dos recursos que a natureza 
fornece ou o que elas conquistaram sobre ela.

2) Elaboração progressiva pelas sociedades, ao correr dos tempos e através 
do espaço, dos diferentes procedimentos pelos quais elas têm, para sua 
subsistência, tirado proveito dos recursos naturais.

3) Distribuição dos homens em função mesmo das condições da natureza e dos 
recursos criados pela sua exploração: a extensão da Humanidade.

4) As instituições humanas, isto é, os modos de ocupação da terra (a casa, a 
aldeia, as cidades e os Estados).

O conceito de meio em Geografi a refere-se a aspectos da “natureza”, dimensões da ação 
humana, bem como a ideia de entorno. Sendo assim, a compreensão do que seja a natureza 
é fundamental para o desenvolvimento desta aula.
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A relação sociedade/natureza 
Quando falamos em natureza, nosso desejo é contrapor a ideia de artifi cial, ou seja, aquilo 

que o homem produziu. Logo, natural seria tudo aquilo que não conseguiríamos explicar, 
logo é obra do divino ou de dinâmicas, cuja verdadeira origem pauta-se em explicações de 
caráter religioso. Devemos estar atentos ao fato de o conceito de natureza sofreu signifi cativas 
alterações ao longo da história da humanidade. Nesse sentido, a maneira como percebemos 
a natureza depende da maneira e dos objetivos de cada sociedade. 

No livro O que é natureza (2003), Marcos de Carvalho chama a nossa atenção para duas 
maneiras distintas de se perceber a natureza, apenas para termos ideia da difi culdade de se 
chegar a uma defi nição. 

1) A primeira refere-se à ideia que as sociedades primitivas têm da natureza, em que para 
elas não havia distinção entre natureza e agrupamento humano. 

2) A segunda diz respeito à sociedade atual, para a qual o conceito de natureza varia de acordo 
com os interesses. Por exemplo: para um empresário do setor de mineração, a natureza 
é fonte de matéria-prima para extração de minérios, já para o especulador de terras é um 
investimento imobiliário.

Viu como chegar a uma defi nição acerca da natureza não é fácil?

Que tal uma sugestão de dinâmica de grupo que pode ser aplicada com alunos para 
facilitar essa compreensão? 

A dinâmica proposta foi adaptada do livro “Meio ambiente e educação ambiental na educação 
infantil e no ensino fundamental”, da Sandra Branco (2007). Vamos ver a dinâmica a seguir.

Título da atividade: O meio ambiente e as notícias

Esta atividade auxilia nos seguintes aspectos:

  � Incentivo a leitura e escrita

  � Socialização de ideias

  � Iniciação ao conhecimento da jornalística

Conteúdo

Leitura, compreensão e recorte de textos jornalísticos relacionados à relação 
sociedade/natureza.

Vamos precisar de: 

Jornal, tesoura, cola, caderno, lápis
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Figura 1 – A relação do homem com a Terra

Fonte: <http://brasil.indymedia.org/images/2009/03/441932.jpg>. Acesso em: 6 maio 2010.

Procedimentos

  � Avisar aos alunos com alguns dias de antecedência para trazer recortes de 
jornais que contenham notícias a respeito da relação sociedade/natureza.

  � Durante a aula, pedir para os alunos escreverem suas impressões sobre 
as notícias e orientar que leiam em voz alta suas anotações para que toda 
turma possa contribuir com discussões.

  � Ao fi nal da atividade, o professor deve elogiar o trabalho dos alunos e fazer 
um fechamento da atividade falando sobre o papel da mídia no tocante a 
divulgação de notícias a respeito da problemática abordada.

É importante destacar que para Carvalho (2003, p. 14) “a natureza é uma só, pois o que 
muda ou tem mudado são os signifi cados que os agrupamentos humanos a ela tem conferido, 
ao longo se sua recente história no planeta”. Todavia, devemos ter clareza que a história da 
natureza é a história dos homens, pois é a partir de nossa existência que ela ganha sentido para 
nós. Por outro lado, devemos considerar que nos dias atuais a mídia exerce uma forte infl uência 
na maneira como compreendemos o mundo do presente, e a forma como percebemos a 
natureza também passa por essa construção midiática. Segundo Santos (2008, p. 21): 
“A mediação interessada – tantas vezes interesseira – da mídia conduz, não raro, à doutrinação 
da linguagem, necessária para ampliar o seu crédito, e à falsidade do discurso, destinado a 
ensombrecer o entendimento”.

A relação sociedade/natureza é sempre uma relação complexa, nunca linear e harmoniosa, 
é sim, de caráter processual, ou seja, de caráter histórico, baseada nas necessidades e 
demandas sociais em cada momento histórico. 
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Também é preciso lembrar que a relação homem/natureza e oposição Geografi a Humana 
e Geografi a Física são sempre recorrentes na história do pensamento geográfi co. Natureza 
e sociedade estão intrinsecamente ligadas, e a compreensão das ações humanas e suas 
consequências devem ser postas em discussão.

COLUNA 01 – Luz do Sol (Caetano Veloso). 

Luz do sol...

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
___________________________________

... força, em luz 

COLUNA 02 – Planeta Água (Guilherme 
Arantes)

Água que nasce na fonte serena do mundo
E que abre um profundo grotão
Água que faz inocente riacho e deságua
Na corrente do ribeirão
Águas escuras dos rios 
Que levam a fertilidade ao sertão águas que 
banham aldeias
E matam a sede da população
Águas que caem das pedras 
No véu das cascatas ronco de trovão e depois 
dormem tranquilas
No leito dos lagos no leito dos lagos
Água dos igarapés onde Iara, a mãe d’água
É misteriosa canção 
Água que o sol evapora
Pro céu vai embora
Virar nuvens de algodão
Gotas de água da chuva
Alegre arco-íris sobre a plantação 
Gotas de água da chuva
Tão tristes são lágrimas na inundação
Águas que movem moinhos
São as mesmas águas
Que encharcam o chão
E sempre voltam humildes
Pro fundo da terra pro fundo da terra...
Terra! Planeta Água; Terra! Planeta Água; 
Terra! Planeta Água

Observe o quadro a seguir. Nele contém o título da música Luz do Sol (Caetano Veloso) 
e a letra da música Planeta Água (Guilherme Arantes). A seguir, responda o que se pede.
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Questões

Pesquise e complete a letra da música da coluna.

Leia atentamente a letra das músicas e faça comentários a respeito do 
conteúdo nelas abordado.

Identifi que especifi cidades da relação homem/natureza e suas consequências 
ao meio geográfi co, a partir das letras de músicas.

Fonte: adaptada de Morandi (2003, p. 34).

Você foi capaz de perceber nas músicas a relação homem-natureza. Pois bem, a relação 
que desenvolvemos cotidianamente com a natureza remete-nos a discussão inicial desta aula 
– o meio geográfi co, pois o seu conhecimento, através da realização de atividades de pesquisa, 
estimulada pela escola é um instrumento importante de compreensão da realidade que nos 
cerca, além de permitir a refl exão acerca de nossas práticas cotidianas.

Estudo do meio 
O estudo do meio é uma proposta de caráter didático voltada a facilitar o processo de 

ensino/aprendizagem, bem como torná-lo mais dinâmico e interessante para o aluno. De acordo 
com Pontuschka, Paganelli e Cacete (2007, p. 173):

O estudo do meio é uma metodologia de ensino interdisciplinar que pretende 
desvendar a complexidade de um espaço determinado extremamente dinâmico e 
em constante transformação. [...] O estudo do meio, além de ser interdisciplinar, 
permite que aluno e professor se embrenhem num processo de pesquisa.

Sendo o estudo do meio uma proposta interdisciplinar, ele permite o desenvolvimento 
de atividades de pesquisa com professores de diversas áreas, possibilitando ao aluno refl etir 
acerca do conteúdo estudado e a possibilidade de obter novos conhecimentos que extrapolam 
os limites do livro didático. O trabalho de campo é uma das etapas do estudo do meio que 
requer o cumprimento de outras etapas, tais como: coleta de informações, sistematização das 
informações levantadas e discussão das mesmas em sala de aula. Com base em Pontuschka, 



Aula 7 Instrumentação para o Ensino de Geografi a III 95

Paganelli e Cacete (2007), elencamos algumas ações necessárias na elaboração de um projeto 
para o desenvolvimento dessa metodologia – o estudo do meio.

A primeira ação que deve ser articulada para a realização do estudo do meio é a 
mobilização da escola. Neste momento deve haver um trabalho de mobilização e motivação 
dos envolvidos na atividade – professores, alunos, equipe pedagógica, direção, pais e outros 
participantes que julgar necessário. Esse momento envolve também a aproximação dos 
profi ssionais de várias áreas do conhecimento e articulação de ações estratégicas de busca 
de informações e propostas que visem uma melhoria na formação do aluno.

A segunda ação diz respeito à escolha da área a ser visitada. Nesse sentido, será 
necessária a discussão em grupo permeada por critérios bem definidos para que seja 
selecionada uma área que corresponda a expectativas e interesses do grupo. Os critérios e 
escolha da área precisam ser discutidos com os alunos, inclusive fazendo uso de plantas e 
mapas que auxiliem na identifi cação do local. Segundo Pontuschka, Paganelli e Cacete (2007, 
p. 176) é preciso considerar os seguintes aspectos:

O tempo decorrente de uma saída da escola até o lugar da pesquisa de campo; o tipo 
de transporte necessário; qual dos bairros visitados contém elementos expressivos 
que contemplem melhor os objetivos de todas as disciplinas envolvidas; qual deles 
permitiria realizar um trabalho de campo em quatro ou cinco horas; que bibliografi a 
é necessária para conhecer as refl exões a respeito do objeto de pesquisa escolhido 
pelo grupo; qual dos autores foi o mais citado pelo conjunto dos educadores.

A terceira ação refere-se ao planejamento propriamente dito. Produzir textualmente 
todo o passo a passo necessário à realização da atividade de campo. É claro, que mesmo 
detalhadamente planejado, algumas coisas podem ocorrer de modo diferente, o que não 
signifi ca fracasso do que foi acertado pelo grupo. Desse modo, é preciso ter clareza de que o 
planejamento é algo fl exível e que pode ser revisto ao longo do processo.

A elaboração do caderno de campo diz respeito à quarta ação que permeia o trabalho 
de campo. Para isso, orienta-se o envolvimento de professores e alunos que devem estar 
comprometidos com toda a sequência de preparação do caderno de campo, a qual passa 
pelas seguintes etapas:

1) Defi nição da capa

Deve estar identifi cada com o nome da escola, turma, nome do aluno, uma 
ilustração que represente a temática estudada etc. 
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2) Roteiro de campo

Mapa ou planto do local visitado. 

3) Textos

Corresponde à escrita das observações de campo e do que foi discutido em sala 
de aula.

4) Entrevistas

Reprodução das questões elaboradas pelo grupo e que foram realizadas no 
momento das entrevistas.

A pesquisa de campo é a quinta ação relacionada ao estudo do meio. 

A sua realização pressupõe o cumprimento de todas as ações discutidas anteriormente. 
No decorrer de sua realização é necessário estimular a observação, descrição dos lugares e 
ilustração do que está sendo visto por meio de desenhos. É na pesquisa de campo que se realiza 
as entrevistas a partir da aplicação das perguntas anteriormente elaboradas, mas também se 
faz uso de textos de épocas passadas, depoimentos, arquivos, visitas a museus etc.

Destacamos ainda que a entrevista é um momento em que as atenções precisam estar 
voltadas à fala do entrevistado, que posteriormente deve ser analisada, a fi m de se obter 
conclusões da pesquisa de campo. Também é importante dizer que o trabalho de campo não 
é a etapa fi nal do estudo do meio, mas o compartilhamento com o grupo, em sala de aula, e 
as possíveis refl exões dele retirado, através da elaboração de estratégias de divulgação dos 
resultados, como por exemplo: elaboração de um jornal, construção de uma página na internet, 
seminários, poemas, peça teatral, e/ou programa de rádio. 

Agora que você já sabe o que é necessário para utilizar a metodologia do estudo 
do meio, vamos colocar em prática o que você aprendeu nesta aula.
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Escolha um tema relacionado ao ensino de Geografi a no Ensino Médio 
e que seja possível aplicar essa metodologia. 

Em seguida, formule um pequeno planejamento da atividade 
imaginando uma área situada no seu município.

Leitura complementar
RUA, João et al. Para ensinar geografi a: contribuições para o trabalho com 1º e 2º graus. Rio 
de Janeiro: ACCESS, 1993. 310p.

Este livro traz vários temas que podem ser abordados nas aulas de Geografi a. Nele, um 
capítulo é dedicado ao tema natureza em sala de aula. No decorrer do livro, existem discussões 
teóricas e sugestões de atividades bastante criativas e fáceis de realizar, elas certamente 
contribuirão para o enriquecimento das aulas de Geografi a.

Nesta aula, você viu que o meio geográfico e sua aplicação metodológica 
direcionada ao ensino de Geografi a constitui-se num instrumento importante no 
favorecimento do processo de ensino/aprendizagem. Você aprendeu que essa 
discussão ainda é atual, especialmente em função de cada vez mais ser confl ituosa 
a relação sociedade/natureza. Em seguida, você viu que a mídia exerce um papel 
de divulgação de notícias no tocante a essa temática e contribui para construção 
de imagens e interpretações, muitas vezes equivocadas em alguns aspectos. 
Nesse sentido, você viu que o papel do professor de Geografi a é fundamental 
em relação ao uso de metodologias que auxiliam na interpretação das notícias 
veiculadas, bem como na interpretação da realidade a sua volta.
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Autoavaliação
Com base nos conteúdos estudados nesta aula responda:

O que é o meio geográfi co?

Relacione argumentos que justifiquem a utilização do conceito de meio para 
compreensão da relação sociedade/natureza.

Aplique a metodologia do estudo do meio a partir da elaboração de um roteiro de 
atividade voltado ao reconhecimento do bairro em que você reside.

Referências 
BRANCO, Sandra. Meio ambiente e educação ambiental na educação infantil e no ensino 
fundamental. São Paulo: Cortez, 2007. 60p.

CARVALHO, Marcos de. O que é natureza. São Paulo: Brasiliense, 2003. (Coleção primeiros 
passos). 

DEMANGEON, Albert. Problèmes de géogrephie humaine. Tradução de Jaci Silva Fonseca. 
Paris: Librairie Armand Colin, 1952. p. 25-34. 

MORANDI, Sonia. Espaço e técnica. São Paulo: cpidart/CEETEPS, 2001. 316 p.

PONTUSCHKA, Nídia Nacib; PAGANELLI, Tomoko Iyda; CACETE, Núria Hanglei. Para ensinar 
e aprender geografi a. São Paulo: Cortez, 2007. 383p.

SANTOS, Milton. Técnica, espaço, tempo. São Paulo: EDUSP, 2008. 174p.
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Apresentação

Nesta aula, você verá como defi nir critérios de seleção dos livros didáticos de Geografi a. 
De acordo com os objetivos educacionais estabelecidos pelos professores, os conteúdos 
de Geografi a podem se transformar num campo fértil de uma compreensão crítica da 

realidade, desencadeando novas formas de pensar, perguntar e questionar, dando início a 
aprendizagens signifi cativas que caminham em direção a mudanças de ordem conceitual e 
teórica, de atitudes/práticas de valores e signifi cados. 

Objetivos
Defi nir critérios para seleção de um bom livro didático 
para ser utilizado em sala de aula.

Orientar a elaboração do plano de aula em Geografi a.

Elaborar aulas dinâmicas, práticas e que abordem a 
realidade sociocultural dos alunos, relacionando com o 
mundo atual.

Entender a função do livro didático de Geografi a.
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Uso do livro didático e sua 
importância para o ensino 

A história do livro didático na Educação brasileira está ligada às políticas de Estado para 
a Educação. O Estado passa a se preocupar mais constantemente com o livro didático no fi nal 
da década de 1920, passando por diversas formas de controle e de gestão até o uso comercial 
do livro didático, atualmente expressando-se como negócio de empresas privadas, onde o 
Estado apenas adquire seus livros e centraliza essas compras através da União. 

O processo de avaliação e aquisição dos materiais e sua distribuição para as redes de 
Ensino público no Brasil compreendem a estrutura do Programa Nacional do Livro Didático 
(PNLD). Essa estrutura mantém o controle do Estado quanto à elaboração e aquisição do livro 
didático para as escolas públicas.

O livro didático é um instrumento ideológico e contribui para a formação dos cidadãos 
brasileiros, daí sua importância. Por isso, deve ser elaborado de forma criteriosa, assim como 
os professores devem selecionar diversos livros didáticos e outras fontes de materiais didáticos 
para elaboração de suas aulas. 

A elaboração do livro didático envolve concepções ideológicas que dizem respeito aos 
interesses do Estado, características culturais do país, inovações na ciência e demandas da 
atualidade. Na elaboração do livro didático há uma equipe composta por vários profi ssionais, 
envolvidos em diferentes etapas, as quais vão desde a sua elaboração, passando pela 
distribuição, comercialização e utilização. 

O professor de Geografi a não deve escolher um livro de forma aleatória. Tendo em vista 
seu compromisso com a formação dos alunos, sendo necessário estabelecer critérios na 
escolha e na utilização dos mesmos. A elaboração das aulas não deve está pautada apenas 
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em um livro ou autor, mas a diversidade de visões coerentes a respeito da Ciência Geográfi ca 
deve permear suas escolhas. Sendo assim, selecionar diversas abordagens para montar suas 
aulas constitui-se num caminho interessante. 

O livro didático é um importante instrumento para a elaboração das aulas, pois é sempre 
nossa primeira fonte de pesquisa e orientação para elaboração de uma aula. Porém, é preciso 
destacar que ele não é a nossa única fonte de pesquisa, haja vista que o professor, na condição 
de intermediário do processo de ensino/aprendizagem, pode recorrer a diversos meios, tais 
como: internet, matérias de jornal, revistas, livros literários etc., mas lembrando sempre da 
relevância do livro didático e sua respectiva função - a orientação. 

Nos livros didáticos atuais é possível encontrar textos dos autores, jornais, revistas, 
músicas e textos literários colocando o aluno em contato com linguagens distintas – ampliando 
sua capacidade de leitura (ajudando-os a relacionar com conteúdo de outras disciplinas). Isto 
é, hoje os livros didáticos se apresentam da forma mais dinâmica possível. Contribuindo, dessa 
forma, para as elaborações dos planos de aulas dos professores.

Dessa maneira, conforme já mencionando anteriormente, o livro didático representa 
uma das grandes fontes para o fortalecimento de práticas sociais e escolares de leitura e 
escrita, de entendimento da realidade (particularmente no livro de Geografi a). Algumas das 
propostas de atividades de compreensão de texto existentes no livro didático dizem respeito ao 
letramento escolar específi co de cada área de conhecimento, que tem uma linguagem própria, 
tanto no campo da informação quanto em termos de conceitos e princípios. 

Vimos a importância dos livros didáticos na elaboração das aulas, mas ainda há 
professores no Brasil que não o utilizam de maneira coerente com os objetivos e com as 
solicitações do Ministério da Educação. Mas, a não utilização do livro didático por parte de 
alguns professores ocorre devido alguns problemas, como a não aquisição de bons livros 
por parte do governo, a falta dos livros escolhidos, ou por gostarem de preparar seu próprio 
material isolando-se das contribuições dos livros didáticos, trabalhando com a metodologia 
de projetos. No entanto, devemos evitar o uso exaustivo de grandes cópias de textos retiradas 
do quadro negro pelos alunos, pois trata-se de uma metodologia ultrapassada.

Conte um pouco sua experiência com o uso do livro didático 
de geografia. 

Após ler o material dessa aula houve alguma mudança na sua maneira 
de ver o livro didático? 
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Critérios para seleção 
do livro didático 

Os principais critérios para a seleção de livros didáticos dizem respeito a coerência e 
desencadeamento de ideias e temáticas de aula, a atualidade, ou seja, os livros devem 
conter enfoque no presente, na realidade concreta atual, possuir uma linguagem acessível 

ao nível de ensino desejado e atividades dinâmicas e criativas. Esses são alguns dos critérios que 
apontamos para a seleção e escolha dos livros didáticos para as aulas em Geografi a.

No caso da Geografi a, os livros didáticos devem conter boas ilustrações e mapas, e ter 
uma boa diagramação para ajudar na compreensão daquilo que se deseja ensinar, ou seja, 
explorar a realidade de uma forma dinâmica, problematizando a mesma e levando os alunos 
ao entendimento mais crítico da realidade. 

Os professores da rede pública e/ou da rede privada devem estar em consonância com 
as diretrizes do Ministério da Educação, em relação a sua conduta profi ssional. Nesse sentido, 
o Ministério da Educação (2010) orienta que os professores e diretores das escolas públicas 
das séries iniciais para o Ensino Fundamental devem conhecer os livros didáticos aprovados 
na avaliação pedagógica, realizada sob a responsabilidade da Secretaria de Educação Básica 
– SEB/MEC. 

Devem ser escolhidas duas obras para cada ano e disciplina. Caso não seja possível 
comprar a primeira opção, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) enviará 
à escola a segunda coleção escolhida. Então, a escola hoje, no papel dos professores e/ou 
equipe pedagógica, possui uma responsabilidade de escolha dos livros didáticos, mas mesmo 
com essas inovações, o papel de gestão do Estado permanece.

Na visão do Ministério da Educação:

O livro didático é um importante material de apoio ao processo de ensino e aprendizagem, 
pois contribui, ao mesmo tempo, para o trabalho do professor e para o estudo do 
aluno. Embora a prática pedagógica do professor envolva diversas dimensões, como 
sua pesquisa constante para o aprimoramento de seu trabalho em sala de aula, um 
livro didático com textos adequados, ilustrações pertinentes e informações atualizadas 
auxilia no planejamento de ensino. Para que suas possibilidades sejam aproveitadas ao 
máximo, o livro didático deve estar adequado às necessidades da escola, do aluno e 
do professor. Portanto, sua escolha deve ser pautada, entre outros fatores, no projeto 
político-pedagógico da escola, na realidade sociocultural em que a escola está inserida 
e nas experiências prévias dos professores com títulos anteriores (MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO, 2010, extraído da Internet). 

Sendo assim, o Ministério recomenda o uso do Guia do Programa Nacional do Livro 
Didático - PNLD 2010 que traz mudanças importantes. A Lei Nº 11. 274, de 6 de fevereiro 
de 2006 que ao estabelecer a implantação do Ensino Fundamental de 9 anos, exigiu uma 
readequação do PNLD aos objetivos desse novo Ensino Fundamental. 
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Atendendo às características para o ensino fundamental de 9 anos, o MEC 
“optou por reorganizar as coleções didáticas em dois grandes grupos que 
se complementam: o primeiro grupo, voltado para os dois primeiros anos 
de escolaridade, reúne as coleções didáticas para as áreas de letramento e 
alfabetização linguística e alfabetização matemática; o segundo, reúne as coleções 
didáticas de Língua Portuguesa e de Matemática para os 3º,4º e 5º anos e as 
coleções didáticas de Ciências, História e Geografi a para os 2º,3º,4º e 5º anos. As 
implicações dessa reorganização do PNLD estão detalhadas no Guia e poderão 
auxiliar os professores a melhor aproveitar as resenhas para uma escolha bem 
fundamentada” do livro didático. 

Fonte: Ministério da Educação (2010).

Um aspecto importante a ser considerado antes do início de um conteúdo e 
utilização do livro didático é a realização de uma atividade, espécie de sondagem, 
para identifi car os conhecimentos prévios da turma. Sendo assim, com base 
na leitura do texto a seguir, pontue os principais passos para identifi car os 
conhecimentos prévios dos alunos. 

Os conhecimentos prévios dos alunos cumprem um papel fundamental nos 
processos de aprendizagem. O primeiro passo do processo de aprendizagem 
é a busca de compreensão daqueles novos elementos aos quais estamos 
tendo acesso e essa compreensão é construída pelo relacionamento de nossos 
conhecimentos anteriores com os novos saberes. Conceitos e relações são 
assim desestabilizados e reconstruídos, mas apenas se acontecer esse diálogo 
entre os conhecimentos prévios, também chamados de representações dos 
alunos, concepções alternativas ou culturas de referência e os novos saberes. 
Os conhecimentos prévios são as estruturas de acolhimento dos novos 
conceitos e por isso devem ser cuidadosamente investigados pelo professor 
e levados em conta no momento de se construir propostas de atividades de 
aprendizagem. Para isso é necessário que cada educador domine e aplique 
em seus cursos diferentes estratégias de sondagem de conhecimentos: 
questionários, entrevistas, debates, júris-simulados, jogos e dinâmicas, dentre 
outros (BURNIER, 2010, extraído da internet).
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É importante considerar que os conhecimentos prévios servem como motivação 
e exercício para o levantamento de hipóteses a serem confi rmadas na leitura 
do tema que segue a essas questões. Essas perguntas são encontradas na 
abertura de capítulos, de unidades. O professor deve estar preparado para 
intervir em casos de interpretações equivocadas sobre os aspectos abordados. 
A solicitação de uma redação a respeito dos conteúdos que serão discutidos 
em sala ou o resumo de um texto sugerido pelo professor são exemplos de 
atividades direcionadas à identifi cação dos conhecimentos prévios e facilitam 
o processo de ensino/aprendizagem. 

Os livros didáticos de Geografi a 
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A rapidez com que a mídia leva aos lares uma multiplicidade de informações, por vezes 
carregadas de visões parciais e belas imagens da natureza e das cidades, promove a formação 
de opiniões e de formas de enxergar a realidade brasileira, às vezes equivocada. O livro 
didático de Geografi a não pode apresentar-se como um conjunto de informações sem nexos 
ou correlações, dada sua complexidade, pois deve contribuir para a formação de cidadãos 
críticos de sua realidade. 

Todo o processo de ensinar/aprender está mediado pela presença de dois instrumentos 
de trabalho pedagógico: o livro didático e o currículo. Os currículos e os livros didáticos são 
de grande relevância e têm um papel de orientação e escolhas daquilo que desejamos que o 
aluno aprenda. Avaliá-los é uma tarefa fundamental. Essa avaliação pode ser interpretada como 
positiva, mas sem dúvida alguma, ela própria deve ser objeto de crítica, pois é um caminho 
para sua redefi nição.

No ensino de Geografi a, os pesquisadores estão atentos, dentre outras coisas, aos 
estudos das representações cartográfi cas nos currículos escolares e nos livros didáticos de 
Geografi a. A cartografi a, por exemplo, através de sua expressão por meio de mapas, (conforme 
vimos na disciplina de Instrumentação para o Ensino de Geografi a III), nos permite observar 
realidades, fenômenos e problemas. 

1) Que leitura os alunos fazem do mapa? 

2) Que difi culdades os alunos apresentam ao ler o mapa?

3) Quais interpretações desenvolvem com sua observação? 

Destacamos que o mapa, também em Geografi a Humana, é um recurso metodológico 
valioso no ensino de Geografi a, então os livros didáticos dessa ciência devem possuir criteriosos 
mapas. (FRANCISCHETT; MARCHESAN, 2010). 

As Figuras 1 e 2 são exemplos de mapas, seguidas das Figuras (charges) 3 e 4 que 
mostram como os assuntos e temáticas da Geografi a podem/são explorados nos livros didáticos.
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Figura 1 – Relevo do RN

Figura 2 – Antiga Iugoslávia

Figura 3 – Blocos de Poder

Figura 4 – Geografi a Política
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Com base na observação e leitura dos recortes, que geraram polêmica nacional, elabore 
um breve texto sobre a importância e papel dos livros didáticos para o ensino no Brasil, 
particularmente, para o ensino de Geografi a.

Fonte: Revista Época. Disponível em: <http://revistaepoca.globo.com/ImageShow/0,,120467,00.jpg>.  

<http://blogdofavre.ig.com.br/wp-content/uploads/2009/03/livros_didaticos_sp_estadao.jpg>. Acesso em: 19 maio 2010.
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Leituras complementares
VLACH, Vânia Rúbia Farias; ANDRADE, Mizant Couto de. O livro didático em discussão: 
elaboração de uma proposta alternativa. Disponível em: <http://www.ig.ufu.br/revista/volume04/
artigo01_vol04.pdf>. Acesso em: 22 mar. 2010.

Esse artigo aborda uma discussão acerca da utilização do livro didático na Ciência 
Geográfi ca. É resultado de um estudo realizado acerca dessa temática, expondo uma avaliação 
geral dos livros didáticos para o ensino da Geografi a nas séries de Ensino Fundamental e 
Médio. Trazendo uma abordagem crítica sobre os livros didáticos da Geografi a, como do 
próprio ensino da mesma.

SILVA, Érika Cristina Nesta; NUNES, João Osvaldo Rodrigues. A Geomorfologia nos livros 
didáticos de 6ª, 7ª e 8ª séries: contribuições para o ensino de Geografi a nas escolas brasileiras. 
Disponível em: <http://egal2009.easyplanners.info/area03/3350_Cristina_Nesta_Silva_Erika.
pdf>. Acesso em: 26 mar. 2010.

Problematiza os conteúdos referentes à Geomorfologia nos livros didáticos de ensino de 
Geografi a. Também apresenta uma discussão acerca dos livros didáticos da disciplina.

Fonte: <http://blogdofavre.ig.com.br/wp-content/uploads/2009/03/livros_didaticos_sp.jpg>. 

Acesso em: 19 maio 2010.
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Nesta aula, você estudou os critérios para a seleção e utilização dos livros didáticos 
de Geografi a. Você viu também o papel dos livros didáticos para o ensino no 
Brasil; a questão do Estado brasileiro na gestão dos livros didáticos; a prática do 
professor em adotar uma didática dinâmica e crítica sobre a realidade brasileira 
e mundial. Você entendeu que o livro didático de Geografi a pode ser bastante 
dinâmico, apresentando mapas, charges, atividades críticas, fotos, explorando as 
paisagens, os lugares, dentre outros, ou seja, explorando a realidade concreta. Viu 
também que um livro didático possui um conteúdo ideológico, cultural, político 
e social diluído na sua elaboração, e que deve ser elaborado com seriedade e 
rigor disciplinar, no nosso caso, envolvendo uma Geografi a atual. Por fi m, você 
compreendeu que a escolha do professor na utilização dos livros didáticos deve 
envolver não somente um livro, mas quantos livros ele puder explorar para tornar 
suas aulas dinâmicas e críticas, além de outros recursos e fontes.

Autoavaliação
Quais os critérios para seleção de um bom livro didático para ser utilizado em sala 
de aula? Justifi que sua resposta

Quais características devem orientar a elaboração do plano de aula em geografi a?

Elabore 3 planos de aula que possuam dinâmicas e práticas que abordem a realidade 
sócio-cultural dos alunos relacionando com o mundo atualmente.

Qual a função do livro didático de geografi a?
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Faça uma visita a uma escola pública, que conhece, ou que seja próxima a sua casa, 
e consulte a equipe pedagógica junto com um professor de Geografi a da escola e 
pesquise sobre a escolha dos livros didáticos para os níveis de ensino dessa escola. 

a) Como a escolha é feita?

b) Quais os encaminhamentos do MEC para a escolha dos livros?

c) Que critérios são adotados por essa equipe e professores da Geografi a?

d) Quantos livros são escolhidos?

e) O professor se baseia somente nos livros didáticos para as aulas, ou procura outras fontes?

f) Que fontes são essas?

g) Depois de fazer suas anotações, correlacione a realidade da escola visitada com o que foi 
discutido nesta aula.

Referências 
BALARDINO, Gabriel. O livro-didático de geografi a de 6º ano (5ª série) do ensino fundamental 
e o PNLD: a formação de um discurso ofi cial?. Disponível em: <http://www.agb.org.br/
XENPEG/artigos/GT/GT1/tc1%20(41).pdf>. Acesso em: 20 mar. 2010.

BURNIER, Suzana. Pedagogia das competências: conteúdos e métodos. Disponível em: 
<http://www.senac.br/BTS/273/boltec273e.htm>. Acesso em: 1 jun. 2010.
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GUIMARÃES, Raul Borges. Tecendo redes e lançando-as ao mar: o livro didático de Geografi a 
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Apresentação

O grande desafi o do professor de Geografi a é contribuir para a construção de um 
conhecimento pautado numa concepção crítica da realidade atual. E não tem sido fácil 
trilhar os caminhos da construção, da análise e da pesquisa em um sistema de ensino 

que historicamente tem trabalhado com a descrição dos fatos e das paisagens no ensino de 
Geografi a (MALYSZ, 2010). 

Conforme você estudou na aula anterior, a utilização dos livros didáticos ajuda na 
elaboração dos planos de aula do Ensino Fundamental e Médio, na condição de recursos 
didáticos auxiliares importantes para o professor. A prática de ensino e o estágio supervisionado 
são instrumentos didático-pedagógicos voltados à formação do professor Geografi a.

Nesta aula, exploraremos a experiência das práticas de ensino em Geografi a e dos estágios 
supervisionados, os quais se confi guram como possibilidades direcionadas ao estudante de 
Geografi a para vivenciar o que foi aprendido por meio dos módulos. Assim, você que será 
formando de Geografi a licenciatura, por meio dessas experiências perceberá as possibilidades 
e limitações de sua práxis docente.

Bons estudos!

Objetivos
Reconhecer a prática de ensino e o estágio supervisionado 
como elementos fundamentais para o exercício profi ssional.

Analisar os principais desafi os e entender a complexidade 
das experiências de formação.
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Prática de ensino e estágio 
supervisionado em Geografi a

A prática de ensino e o estágio supervisionado são estabelecidos por lei nacional 
(Lei de Diretrizes e Bases da Educação N. 5.692 de 11 de agosto de 1971, na qual estão fi xadas 
diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º graus). Para o Ensino Superior, mais especifi camente, 
nas licenciaturas essas atividades visam integrar teoria e prática. Seja qual for a unidade de 
Ensino Superior de licenciatura, esta deve atender no seu currículo esse tipo de experiência 
de formação para seus discentes.

Historicamente, os estágios supervisionados são de competência das Instituições de 
Educação Superior - IES, que fazem uso de espaços das Escolas de Educação Básica 
– EEB para sua efetivação. Como componente curricular obrigatório, o estágio pode ser 
entendido como o eixo articulador entre teoria e prática. É a oportunidade em que o aluno 
entra em contato direto com a realidade profi ssional (problemas e desafi os) na qual irá 
atuar, para conhecê-la e para desenvolver as competências e habilidades necessárias ao 
futuro exercício profi ssional (SILVEIRA; ALMEIDA, 2009, p. 5).

Sendo assim, o estágio supervisionado e a prática de ensino consistem numa fase de 
preparação do aluno, que deve ser acompanhada por um professor orientador, que busca 
avaliar o desenvolvimento, a aprendizagem da experiência vivenciada pelo aluno durante a 
realização desse estágio. Cada curso de Ensino Superior de licenciatura ou Pedagogia possui 
seus regimentos e resoluções que estabelecem os critérios e objetivos das atividades. 

Listaremos a seguir as generalidades e princípios básicos que dizem respeito a essas 
experiências de formação:
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  � Promover a articulação entre teoria e prática.

  � Articular a formação acadêmica com situações reais do trabalho docente.

  � Fornecer ao aluno uma compreensão mais complexa e articulada da realidade 
escolar.

  � Desenvolver conhecimentos, habilidades e competências pertinentes ao 
desempenho de sua profi ssão.

  � Proporcionar o crescimento profi ssional do estagiário.

  � Desenvolver uma postura crítica e ética no estagiário frente à sua atuação 
docente.

  � Formar educadores que reconheçam a relevância social da escola e do 
professor, desenvolvendo uma prática pedagógica emancipatória que 
promova a cidadania.

O estágio supervisionado e a prática de ensino em Geografi a, em geral, têm como 
atividade avaliativa a produção relatório dessa atividade. Nesse relatório devem constar todas 
as impressões do estagiário, as atividades desenvolvidas na escola em que desenvolveu o 
estágio, suas considerações sobre essa experiência. É claro que a produção textual deve ter 
por base os fundamentos teóricos e práticos vivenciados na escola, bem como sua relação 
com os alunos, e com os docentes e equipe pedagógica e administrativa da escola.

Procure um professor de Geografi a de uma escola situada próximo ao 
local que você reside, e converse com ele a respeito de sua formação 
acadêmica. 

Pergunte se ele teve a oportunidade de fazer um estágio supervisionado 
e como foi construída a sua prática de ensino (erros, acertos, dúvidas 
e angústias). Caso você não tenha contato com nenhum professor de 
Geografi a, procure a escola mais próxima de sua casa. 

Em seguida, registre suas impressões e relate nesta atividade, mas 
lembre-se de associar ao que está sendo discutido nesta aula.
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A prática docente 
e estágio supervisionado 
em Geografi a licenciatura

Antes de considerarmos algumas difi culdades das experiências da prática de ensino e do 
estágio supervisionado da Geografi a, abordamos alguns elementos relevantes para a realização 
do estágio supervisionado e na prática docente, pontuações cruciais para o desenvolvimento 
dos estágios com base em Passini (2007). 

a) A primeira delas diz respeito ao planejamento das atividades – é uma exigência crucial 
para a prática de ensino. 

b) Após a escolha da turma e recorte do conteúdo, o estagiário deve apresentar o plano de 
aula (ver Anexo A). 

c) A segunda é a boa utilização do tempo – algo que os estagiários devem ter em mente e 
no seu planejamento, ou seja, devem administrar o tempo. Para aula planejada não ser 
muito extensa, fi cando o tema interrompido ou curto demais, deixando os alunos com 
expectativas frustradas. 

d) O uso da linguagem e da voz é outro ponto importante. Deve-se ter um cuidado com a 
linguagem, a qual deve ser adequada para cada nível de ensino e de relação de trabalho. 
A clareza dos objetivos também é fundamental – os professores devem passar para seus 
alunos os objetivos de forma clara, para que eles entendam o que se pretende naquela aula.



Aula 9 Instrumentação para o Ensino de Geografi a III 123

O que é o plano de aula?

O planejamento se confi gura numa importante prática da atividade docente, pois 
o ato de planejar antecipa-se mentalmente ao que vai acontecer na aula pensada, 
e levantar os possíveis resultados e objetivos para se alcançar nessa aula (GIL, 
1997). O plano de aula corresponde ao planejamento do dia a dia, pois existem 
outros tipos de planejamento no ensino: do semestre, do bimestre, do ano, dos 
anos de ensino, dos ciclos de aprendizagem, conforme visto nos PCN.

Assim, o plano de aula é um recurso técnico-pedagógico que orienta o exercício 
docente diariamente, abordando os conteúdos e temáticas planejadas pela escola, 
pelo governo e por ele mesmo. É um fazer indispensável ao professor, que deve 
estar sempre em planejamento para melhor ensinar. Na elaboração do plano de 
aula, os professores devem ter em mente pelo menos dois elementos basilares: o 
perfi l dos alunos que vai ensinar e os objetivos que busca atingir em suas aulas. 
É importante mencionar que não existem modelos rígidos para a elaboração de 
um plano de aula, mas conforme vimos, alguns critérios e pontos devem conter 
nos planos. Nosso modelo básico encontra-se no Anexo A.

Os pontos expostos acima são pontos de grande relevância para a organização da 
prática da docência, e correspondem a algumas das possibilidades para desempenho de 
um bom estágio e, consecutivamente, para a prática docente. Vale a pena destacar que o 
trabalho do professor não é fácil e algumas difi culdades podem ser identifi cadas no cotidiano 
de suas atividades.

Figura 1 – Burocracia

Fonte: <http://4.bp.blogspot.com/_D0w78ToY-2U/SNzFyAOFedI/

AAAAAAAAAxQ/0bQ5QmzFh_Y/s320/burocracia.jpg>. Acesso em: 19 maio 2010.



Aula 9 Instrumentação para o Ensino de Geografi a III124

Figura 2 – Sala de aula cheia

Fonte: <http://www.festivalsoftwarelivre.org/inicio/img/fotos2/sala_cheia.jpg>. Acesso em: 19 maio 2010.

Figura 3 – Falta de recursos materiais

Fonte: <http://carinasoares.pbworks.com/f/Fotos%20P%C3%A1scoa%20010.jpg>. Acesso em: 19 maio 2010.

Somem-se a isto as condições de vida e contexto social em que a escola está inserida. 

O estagiário deve procurar tomar conhecimento dessa realidade, a fi m de que possa 
desenvolver sua prática de ensino de modo coerente e contextualizado. Nesse sentido, segundo 
Saiki e Godoi (2007, p. 26-27):
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A nossa prática nos estágios deve incluir além das reflexões e discussões sobre 
metodologias de ensinar e aprender Geografi a, o conhecimento do espaço escolar e as 
relações de produção dos sujeitos nos projetos diferentes momentos do calendário letivo: 
planejamento, reuniões, conselhos de classe.

Essa realidade do ensino, não apenas de Geografi a no Brasil, mas também de outras 
disciplinas, se confi gura num impasse diante dos professores que vão para as salas de aula 
cheios de ideias e criatividade, mas ao entrarem em contato com a complexidade que é ensinar 
e diante de problemas estruturais que dizem respeito não apenas ao ambiente escolar, mas a 
família e contexto social que os alunos estão envolvidos.

Daí provém dois questionamentos provocativos: Como motivar meus alunos 
diante disso tudo? Como me motivar enquanto professor?

Com base nesses questionamentos, surge mais um grande desafio ao professor: 
O que ensinar? A seleção de conteúdos voltada ao ensino de Geografi a deve estar pautada na 
formação de cidadãos críticos no tocante à realidade e também deve ser dotada de elementos 
que auxiliem na compreensão do mundo. 

É necessário, mesmo tendo consciência da difi culdade de se obter uma diversidade 
maior quanto aos recursos didáticos em algumas escolas públicas, fazer uso da criatividade 
e trabalhar com atividade em grupo e socialização dos materiais. 

Para Gusdorf (1995, p. 2007), o verdadeiro mestre “é aquele que ultrapassou a concepção 
de uma verdade como fórmula universal, solução e resolução do ser humano, para se elevar 
a idéia de verdade como procura”. Nesse sentido, a curiosidade a respeito do mundo e o uso 
da Geografi a para compreensão dos lugares devem nortear o trabalho do professor.

Além disso, há uma possibilidade de uso de recursos didáticos diversos que podem ser 
explorados para facilitar o processo de ensino/aprendizagem na disciplina de Geografi a, dentre 
os quais destacamos:

  � Jogos – contribuem para o desenvolvimento do raciocínio lógico, 
coordenação motora e tomada de decisões.

  � Vídeo – incentivo à exploração de imagens articuladas a sua representação 
no tempo e no espaço. Levar o aluno a refl etir não apenas a respeito do 
fi lme como produção cinematográfi ca, mas em que período da história 
está sendo apresentado no fi lme. O que estava acontecendo no mundo 
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no período? Quais os rebatimentos desses acontecimentos na Geografi a 
Mundial? São alguns questionamentos que podem ser explorados por meio 
desse recurso didático.

  � Informática – traz a possibilidade de integrar vários recursos como jogos, 
textos, fotografi as, fi lmes etc. Também serve como complemento para 
realização de atividades voltadas à sistematização de dados coletados em 
atividades de campo (ver Aula 7 sobre o estudo do meio), por meio de 
planilhas eletrônicas, confecção de quadros, gráfi cos, tabelas e mapas.

  � Giz e quadro negro – de maneira geral, estão presentes em todas as escolas, 
públicas ou privadas, mas requer algumas orientações quanto ao seu uso. 
Conforme explicitado por Viena e Sá (2007, p. 108), os recursos acima 
destacados servem para “colocar os itens do plano de aula, apresentar a 
síntese das idéias debatidas, colocar as idéias dos alunos, colocar os dados 
fornecidos pelos alunos e organizar o debate, fazer esquemas, colocar um 
problema e suas implicações (mapa conceitual) e colocar desafi os”.

É claro que recursos como dramatizações, produção de textos, utilização de mapas, 
globos e demais formas de representações cartográfi cas podem e devem ser utilizados.

São inesgotáveis as possibilidades para explorar a Geografi a nas escolas, mas não 
devemos cansar de lutar por uma educação de qualidade sempre, mesmo que saibamos lidar 
criativamente com a escassez de materiais e recursos didáticos e diversos outros problemas 
escolares. Acreditamos com isso, que é possível ultrapassar a Geografi a descritiva e tradicional, 
e trabalharmos com uma Geografi a crítica e social, formadora do cidadão crítico, de uma 
pedagogia cidadã.

Planejando o ensino: elaboração do plano de aula.

Com base no que foi discutido e exposto sobre a prática de ensino e os estágios 
supervisionados, elabore dois planos de aulas (um para o Ensino Fundamental e outro para o 
Ensino Médio), com base nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN).
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Siga os passos abaixo.

O primeiro plano de aula é para o Ensino Fundamental: 

a) Acesse o site: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro051.pdf>

b) Baixe o arquivo. 

c) Entre no site: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro052.pdf>

d) Em seguida, baixe esse arquivo indicado.

e) Você deve baixar os dois arquivos indicados acima, pois um é complemento do outro. 
Após salvar os arquivos, leia-os. 

No arquivo 2, você encontrará procedimentos didáticos e encaminhamentos de temáticas 
para o ensino dos ciclos de aprendizagem referente à Geografi a no Ensino Fundamental, são 
critérios e padronizações do MEC. Com base nessas diretrizes, escolha um tema (a seu critério, 
mas obedecendo aos encaminhamentos dos PCN de Geografi a) e elabore uma aula, utilize 
também livros didáticos, e outras metodologias que achar pertinente ao desenvolvimento de 
sua aula. Faça uso de sua criatividade enquanto futuro docente. 

Observação – Para elaboração dos seus planos de aula do Ensino Fundamental, você pode 
utilizar um modelo disponibilizado no Anexo desta aula.

Para a elaboração do plano de aula direcionado ao Ensino Médio, acesse o site: <http://portal.
mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/cienciah.pdf>. Baixe o arquivo disponibilizado e, em seguida, 
faça o mesmo procedimento realizado para o plano de aula do Ensino Fundamental. Escolha 
um tema e elabore sua aula.

Lembre-se que no total são dois planos de aula que deverão ser elaborados.

Depois de realizada a atividade, refl ita sobre a importância do planejamento das suas aulas.

Leituras complementares
REGO, Nelson; CASTROGIOVANNI, Antonio Carlos; KAERCHER, Nestor André (Org.). Geografi a: 
práticas pedagógicas para o ensino médio. Porto Alegre: Artemed, 2007. 152p.

O livro apresenta importantes refl exões teóricas a respeito da prática de ensino em 
Geografi a. Ele possibilita uma refl exão a respeito do modo como o ensino de Geografi a vem 
se desenvolvendo no Brasil. O livro também apresenta sugestão de várias atividades.



Resumo

1

2

Aula 9 Instrumentação para o Ensino de Geografi a III128

RIBEIRO, Reuvia de Oliveira; OLIVEIRA, Karla Annyelly Teixeira de. O estágio supervisionado 
de geografi a como projeto de intervenção pedagógica. 

Disponível em: <http://www.observatorium.ig.ufu.br/pdfs/1edicao/n2/O%20EST%C1GIO%20
SUPERVISIONADO%20DE%20GEOGRAFIA%20COMO%20PROJETO%20DE%20
INTERVEN%C7%C3O%20PEDAG%D3GICA.pdf>. Acesso em: 27 mar. 2010.

Este artigo expõe a experiência no estágio supervisionado de Geografi a, fazendo uso 
de metodologias de ensino interativas, atrativas e que possibilitaram o trabalho em grupo, 
utilizando também o teatro para ensinar aspectos da paisagem como atividade cultural divertida.

Nesta aula, destacamos a prática de ensino e dos estágios supervisionados nas 
licenciaturas do curso superior de Geografi a. Você estudou o que são essas 
atividades e a importância delas para a formação dos futuros professores de 
Geografi a. Foi possível também elencar algumas difi culdades e possibilidades 
para a atuação docente enquanto futuros professores. Também aprendemos um 
pouco sobre o planejamento de aula e sua execução.

Autoavaliação
Procure reconhecer na prática de estágio um elemento fundamental para a formação 

profi ssional, para isso realize uma refl exão acerca dos principais desafi os e complexidades 
que permeiam o trabalho do professor. 

Fale sobre a prática de ensino e o estágio supervisionado como elementos fundamentais 
para o exercício profi ssional, cite detalhadamente cada ponto relacionado a essas 
atividades, de acordo como você aprendeu nesta aula.

De que maneira a prática de ensino e o estágio supervisionado podem ajudá-lo no 
tocante a sua formação profi ssional? 
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Quais os principais desafi os de atuação em sala? Justifi que sua resposta.

Faça um texto descrevendo a complexidade das experiências da formação docente.

Referências
GIL, Antonio Carlos. Metodologia do ensino superior. São Paulo: Atlas, 1997.

GUSDORF, Georges. Professores para que? para uma pedagogia da pedagogia. São Paulo: 
Martins Fontes, 1995.

MALYSZ, Sandra T. Estágio em parceria universidade-educação básica. Disponível em: 
<http://www.editoracontexto.com.br/produtos/pdf/PRATICA%20ENSINO%20GEO_CAP1.pdf>. 
Acesso em: 28 mar. 2010.

SAIKI, Kim; GODOI, Francisco Bueno. A prática de ensino e o estágio supervisionado. In: 
PASSINI, Elza Yasuko; PASSINI, Romão; MALYSZ, Sandra T (Org.). Prática de ensino de 
geografi a e estágio supervisionado. São Paulo: Contexto, 2007.

SILVEIRA, Jussara Maria Viana; ALMEIDA, Maria Claudice Rocha. Diretrizes para os estágios 
supervisionados nos cursos de licenciaturas da Faculdade José Augusto Vieira. Faculdade 
José Augusto Vieira – FJAV. Instituto Superior de Educação, 2009. Disponível em: <http://www.
fjav.com.br/Downloads/Manuais/estagioSupervisionadoLic.pdf>. Acesso em: 28 mar. 2010.

VIEIRA, Carlos Eduardo; SÁ, Medson Gomes. Recursos didáticos: do quadro-negro ao projetor, 
o que muda? In: PASSINI, Elza Yasuko; PASSINI, Romão; MALYSZ, Sandra T. (Org.). Prática 
de ensino de geografi a e estágio supervisionado. São Paulo: Contexto, 2007.
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ANEXO A - 
Modelo básico de plano de aula
1) Tema da aula: (Minha aula será sobre o quê?). 

Conforme visto na atividade, deve-se escolher um tema pertinente aos PCN.

2) Os objetivos: (O que quero que meus alunos aprendam?). 

Deve estar coerente com o tema da aula.

3) Metodologia: (Como será desenvolvida a aula?). 

É todo o fazer do professor, como se relaciona com os alunos, como expõe o tema, ou 
seja, como dar sua aula. 

4) Recursos: (E quais os materiais que vamos utilizar?). 

Deve utilizar sua criatividade e aptidão com tecnologias ou procedimentos técnicos, os 
recursos que vai utilizar no desenrolar da aula, como por exemplo, datashow, retroprojetor, 
fi lme (TV), música (aparelho de som), mapas. Dependendo da aula diversos recursos podem 
ser utilizados.

5) Avaliação: (Como avalio a compreensão dos meus alunos?). 

Fazendo uso de que critérios? Exercícios, observação, participação etc.

Fonte: <http://www.educacao.mg.gov.br/webnve/index.php?option>. Acesso em: 8 jun. 2010.
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Apresentação
O território está presente na tradição geográfi ca, sendo muito associado à ideia de base 

material onde a vida se realiza e é lócus de relações de poder. 

Nesta aula, você entenderá o conceito de território, considerando sua evolução histórica e 
como ele é estudado hoje pela ciência geográfi ca. Um aspecto central relacionado ao território, 
fundamental para os estudos de Geografi a, diz respeito aos usos que a sociedade faz do 
território. Nessa leitura, o território possui dinamicidade. 

Atualmente, os usos do território brasileiro estão ligados à produção de um meio que é 
cada vez mais técnico-científi co-informacional, pois a ciência e a informação sob o comando 
do capital concorrem para a consolidação de um território pautado pela artifi cialidade dos 
objetos nele presentes (SANTOS, 2008).

Bons estudos!

Objetivos
Conceituar território.

Distinguir os diferentes usos do território pela sociedade 
ao longo da história.

Reconhecer as principais características do meio técnico-
científi co-informacional.
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Origens e defi nições
do conceito de território

Etimologicamente, ou seja, analisando a derivação da palavra, o conceito de território 
deriva do latim terra e torium, que signifi ca terra pertencente a alguém.

A discussão do conceito de território surge com a obra Geografi a Política (1897), 
desenvolvida por Friedrich Ratzel, no século XIX. Para Ratzel, o território tinha uma importância 
para a nação, pois era considerado o “espaço vital”, ou seja, era suporte para o desenvolvimento 
e fortalecimento de determinado Estado e, por sua vez, da nação. Nesse sentido, caberia ao 
Estado, o papel de articulador entre o homem e o solo. Argumentava ainda que um povo poderia 
regredir se perdesse parte de seu espaço nacional (COSTA, 1992). Na concepção de Ratzel, o 
território é a superfície terrestre, o solo com sua população, fronteiras, recursos naturais etc. 

Em contraposição às formulações e concepções de Ratzel, surgem as ideias de Camille 
Vallaux ao lançar a obra O solo e o Estado, em 1910. Vallaux indaga de que maneira o solo (meio 
natural) pode infl uenciar o desenvolvimento das sociedades e dos Estados e, assim, as teorias 
em geografi a política. Para ele o território é um espaço de domínio político e o Estado deveria 
ser o regulador da vida social. A discussão acerca da relação território, poder, dominação e 
controle também está presente nas defi nições de território de Elisee Reclus, Claude Raffestin. 
(COSTA, 1992). Para maior aprofundamento dessa discussão retome a Aula 9 da disciplina 
Introdução à Ciência Geográfi ca.

Reclus procurava estabelecer as relações existentes entre classes sociais e o território 
por elas ocupado e dominado. Já Raffestin entendia que o território era posterior ao espaço. 
Dito de outro modo, o território é para Raffestin uma fração do espaço organizado, delimitado 
por relações de poder. Assim, para que o espaço se transforme em território, é necessário 
que o homem marque presença através da realização do seu trabalho (espaço modifi cado). 

Mais contemporaneamente, podemos observar outras acepções acerca do território na 
Geografi a, como, por exemplo, David Sack (1986), que concebe o território como lugar demarcado 
como área de infl uência e controle. E a territorialidade como a utilização da terra por um determinado 
grupo, relacionada à organização desse grupo. Forma espacial de tomada de poder.

Para Marcelo L. de Souza (1995), o território surge como espaço concreto em si, que é 
apropriado, ocupado por um grupo social, tendo essa ocupação um caráter gerador de identidade. 
Rogério Haesbaert (1997) amplia a discussão quando aborda o território por três perspectivas: 
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  � jurídico-política: espaço delimitado e controlado por determinado poder;

  � cultural: dimensão simbólica, apropriação pelo imaginário;

  � econômico: desterritorialização pelo embate entre classes sociais e 
relações capital-trabalho.

Nos dias atuais, com o advento do processo de globalização, novos agentes (empresas, 
ideologias, e o papel do Estado, da sociedade) dinamizam o território, pois ela traz uma 
aceleração ao mundo do presente jamais vista. O mundo, hoje, torna-se cada vez mais 
complexo. Sendo assim, trabalhar o território hoje é se ater a essas complexidades do mundo, 
entender sua evolução e promover o exercício de revelar a realidade. 

Sempre houve uma diversidade de entendimento e defi nição do território, mas, desde 
sua origem, a discussão do poder, das ideologias, do papel do Estado, alimenta seu conteúdo. 

Hoje, novos métodos são necessários para se obter o entendimento e explicação da 
realidade dos territórios, dentre os quais destacamos a importância da Geografi a Nova (veja 
o texto em destaque a seguir) e sua contribuição para uma formulação crítica do espaço 
geográfi co. Desta feita, tão importante quando a discussão conceitual é a compreensão do 
uso que fazemos do território. Segundo Santos (2007, p. 23), “o território de que falo não é 
um espaço inerte, uma plataforma apenas sobre a qual os homens exercem a história”. 

“O território com o qual vamos trabalhar não é o território em si, mas o território 
usado [...]”. É importante destacar que o uso do território é feito cotidianamente por todas 
as pessoas, empresas, organismos etc., presentes em um determinado lugar. 

O território é para uso de todos, mas, sabemos que tais usos são permeados por uma 
sociedade capitalista, a qual contribui para geração de desigualdades. O território não é apenas 
condição da ação tática e estratégica, manifesta outras dimensões da experiência humana e 
nos ajuda a compreendermos uma totalidade concreta (RIBEIRO, 2003).

Para Santos (2007, p. 24): 

O território, que é um lugar de todos nós, não exclui ninguém, inclui todos os homens, 
mas estes não estão apenas sobre o território, pois o território possui uma inércia 
dinâmica. [...] Ele aparece como se fosse inerte, mas na realidade possui dinamismo 
porque os homens vivem nele. 

O território é entendido como espaço efetivamente usado pela sociedade e pelas empresas. 
O território é espaço usado, espaço vivido, espaço da existência (SOUZA, 2003).

Essa compreensão nos convida a pensarmos processualmente as relações estabelecidas 
entre o lugar e o mundo. O território usado nos revela a estrutura global da sociedade e a 
própria complexidade dos seus usos. 
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A escola da Geografia Nova possui sua gênese e sistematização na obra 
do Professor Milton Santos, que desenvolveu uma epistemologia para o 
conhecimento geográfi co e trabalhou com teoria-método e metodologias para a 
ciência geográfi ca (Ver Aula 15 da disciplina Introdução à Ciência Geográfi ca). 
Juntamente com outros professores, em diversas universidades do país, 
trabalharam com o desenvolvimento de uma teoria crítica e social do espaço 
geográfi co. Hoje, possuímos o legado dessa escola, que atua, no trabalho de 
diversos professores, nas variadas universidades do país. Para citar algumas 
obras importantes dessa teoria: Por uma Geografi a Nova, A natureza do espaço, 
Espaço e método, Técnica-espaço e tempo, A metamorfose do espaço habitado, 
O espaço dividido.

Com base na leitura acima, e na evolução do conceito de território, elabore, em um 
texto dissertativo, uma breve refl exão acerca do território, inserindo o conceito, 
a discussão histórica sobre o mesmo e sua posição quanto ao uso e importância 
da concepção do conceito de território nas aulas de Geografi a. 
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Meio
técnico-científi co-informacional

Inserida nos currículos do Ensino Fundamental e Médio, a Geografi a tem um relevante papel a 
desempenhar, pois é uma ciência comprometida com a compreensão do espaço geográfi co, 
manifestado por meio do uso do território. Assim, deve contribuir para a formação de uma 

visão ampla dos alunos, que ajude a compreender a realidade, que é sempre dinâmica.

Um aspecto fundamental a ser considerado nessa discussão diz respeito ao entendimento 
do meio geográfi co, estudado na Aula 7 (Estudo do meio e processo ensino-aprendizagem), e, 
como já foi dito na apresentação desta aula, é marcado pelo papel da técnica, ciência e informação 
a serviço do mercado. Mas, como se constituiu o meio técnico-científi co-informacional?

Santos (2008) diz que a história do meio geográfi co é composta por três etapas, são 
elas: meio natural, meio técnico e meio técnico-científi co-informacional. O autor apresenta as 
características mais marcantes de cada momento vivenciado nos meios anteriormente destacados.

  � Meio natural 

Existência de relações sociais mais atomizadas, ou seja, pautada no local em que os 
agrupamentos humanos estavam situados. Segundo Santos (2008, p. 235), “as técnicas e 
o trabalho se casavam com as dádivas da natureza, com a qual se relacionavam sem outra 
mediação”. A ação humana ainda não se dava de modo tão signifi cativa no tocante à artifi cialização 
da “natureza” e o tempo era marcado pelos calendários agrícolas, nascer, pôr-do-sol etc.

Figura 1 – Meio natural 

Fonte: <http://4.bp.blogspot.com/_bCoh-Wdl0U4/SwhSP2oSQ2I/AAAAAAAAA-U/_FZxenPH1fc/s1600/

PB070013.JPG>. Acesso em: 20 maio 2010.
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  � Meio técnico 

Emergência de um espaço mecanizado, e, de acordo com Santos (2008, p. 236), “[...] 
as áreas, os espaços, as regiões, os países passam a se distinguir em função da extensão e 
da densidade da substituição, neles, dos objetos naturais e dos objetos culturais por objetos 
técnicos”. Sendo assim, a técnica contribui para a criação de grandes objetos de artifi cialização 
da natureza voltados ao atendimento das demandas da humanidade – represas, portos, 
adutoras, rodovias etc. Ocorre também o aumento da Divisão Internacional do Trabalho e 
agravamento dos atualmente denominados problemas ambientais.

Figura 2 – Meio técnico 

Fontes: <http://www.queirozgalvao.com/br/Portals/0/foto_A18_B1_C1_rodovias.jpg>; <http://www.casan.com.br/img_noticias/adutoras%2024.11.jpg>; 

<http://www.ecoinforme.com.br/foto_noticia/foto-noticia-id-g1390.jpg>. Acesso em: 20 maio 2010.

  � Meio técnico-científi co-informacional 

Tem início após a Segunda Guerra Mundial, todavia sua afi rmação se dá na década de 
1970. É notadamente marcado pelas relações estabelecidas entre técnica, ciência, informação e 
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Fonte: <http://www.motoboi.com/wp-content/uploads/2010/03/imagem53.jpg>; 

<http://fossil.uc.pt/imags/Historia_Terra_gra.jpg>. Acesso em: 20 maio 2010.

mercado, as quais contribuem para criação de objetos técnicos dotados de intencionalidade, tanto 
no que se refere a sua criação (motivos que levam a ela) como na sua localização no território, 
que também possui um caráter estratégico, bem como no que se refere ao funcionamento e 
uso desses objetos. Outra característica diz respeito ao conhecimento cada vez mais detalhado 
do planeta, através das imagens de satélite e do acesso a informações, muitas vezes restritas a 
grandes empresas e nações hegemônicas, fatos que acirram a competição entre países, estados, 
municípios, regiões e lugares.

Fonte: <http://mapserver.inegi.gob.mx/geografi a/espanol/normatividad/

infgeodesia/ggm/img/img_geoide.jpg>.  Acesso em: 20 maio 2010.
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Descreva as principais características do meio natural, do meio técnico e do meio 
técnico-científi co-informacional, ressaltando a infl uência desse último no tocante ao ensino 
de Geografi a.

No livro Pensar e ser em geografi a: ensaios de história, epistemologia e ontologia do 
espaço geográfi co (2007), Ruy Moreira destaca que a trajetória humana na Terra é caracterizada 
pela existência de nove espaços. Podemos associar essa discussão ao que foi exposto 
anteriormente a respeito das características de três grandes quadros da trajetória humana: o 
meio natural, meio técnico e meio técnico-científi co-informacional.

Figura 3 – Meio técnico-científi co-informacional

Fonte: <http://bafanaciencia.blog.br/wp-content/2008/06/ 

space-sunset-pacifi c-ocean-medium.jpg>.Acesso em: 20 maio 2010. 
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O uso do território
No decorrer de sua existência, o homem modifi ca o território através da ação do seu 

trabalho e, assim, contribui, fazendo uso da técnica para organizar a vida social com base 
em suas aspirações, desejos, relações de ordem social e econômica marcadas por interesses 
internos e externos ao território nacional. Isso porque, de acordo com Santos (1996, p. 16), 
“o território são formas, mas o território usado são objetos e ações, sinônimo de espaço 
humano, espaço habitado”.

Sabemos que as ações humanas geram formas, as quais podem ser observadas na 
paisagem que nos dias atuais é resultado do acelerado crescimento econômico e expansão 
das relações capitalistas. Tais ações são permeadas por interesses hegemônicos, os quais 
tornam o uso do território mais desigual.

Segundo Souza (2008, p. 6):

Um exame do território brasileiro hoje, revelador dessas desigualdades, nos propõe pelo 
menos dois tipos de espaços: os espaços que mandam e os espaços que obedecem 
gerando permanente embate do par dialético da abundância/escassez.

O primeiro espaço é caracterizado pela relação homem/meio, tendo 
na descoberta e utilização do fogo, elementos basilares para uma relação de 
dominação da natureza, e a agricultura como integradora de práticas sociais 
vigentes no momento.

No segundo espaço, ocorre a elevação da produtividade do trabalho e 
aperfeiçoamento da técnica. No terceiro espaço, a diversifi cação e a estratifi cação 
social são dados marcantes. Já o quarto espaço, que corresponde ao século X e 
ao século XIX, nota-se a evolução das trocas (produção e meios de circulação) 
e formação dos espaços modernos. 

Em se tratando do quinto espaço, observa-se a mistura de paisagens; no 
sexto espaço, a Revolução Industrial (Século XVIII). O sétimo espaço tem como 
característica marcante a Segunda Revolução Industrial e todas as consequências 
por ela trazidas no tocante à Divisão Internacional e Territorial do Trabalho e 
suas implicações no uso do território. Já no oitavo espaço, o autor destaca a 
homogeneização das paisagens e das sociedades. E o nono espaço é caracterizado 
pela globalização. 
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A partir da observação da fi gura a seguir, aponte os principais usos do território que 
consegue identifi car.

Vale a pena destacar que o território visto como interesse estratégico da ação de grandes 
empresas, como um recurso utilizado de modo seletivo. Nesse sentido, algumas áreas acabam 
atraindo mais o interesse dessas grandes empresas do que outras, muitas vezes devido à sua 
localização estratégica em relação ao território nacional, ação política de alguns governantes 
na doação de terrenos, redução de ICMS, isenção fi scal, disponibilidade de mão de obra 
qualifi cada, existência de mercado consumidor etc. São áreas onde há uma abundância 
de técnica, ciência e informação. Todavia, algumas áreas fi cam à margem desse processo, 
correspondendo a áreas de escassez dos elementos anteriormente mencionados.

Como inserir essa discussão na sala de aula para que alunos do Ensino Fundamental e 
Médio possam acompanhar? Inicialmente, é necessário observar o cotidiano do lugar onde a 
escola está situada, pois o uso do território se faz cotidianamente. A chegada de infraestrutura 
de drenagem de águas pluviais e calçamento das ruas, instalação de um posto de saúde 
que será utilizado pela população local, a construção de um shopping center ou a abertura 
de pequenas e médias empresas, as quais irão empregar pessoas do local, tudo isso são 
possibilidades de uso do território e devem ser consideradas nas aulas de Geografi a.

Figura 4 – Cidade

Fonte: <http://crazyss.com.br/wp-content/uploads/2009/03/cidade-blogosfera.jpg>. Acesso em: 8 jun. 2010.
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Leitura complementar
SANTOS, Milton. Território e sociedade: entrevista com Milton Santos. 2. ed. São Paulo: 
Fundação Perseu Abramo, 2004. 127p.

Trata-se de um livro de entrevistas realizadas com o Milton Santos, importante geógrafo 
brasileiro. Nesse livro, você terá a possibilidade de conhecer o ponto de vista e a refl exão 
intelectual do autor acerca de vários temas, desde os mais voltados para epistemologia da 
Geografi a até o papel das universidades, sua compreensão acerca do uso do território e 
globalização, por exemplo.

Resumo
Nesta aula, você aprendeu sobre conceito de território e como ele foi sendo visto 
no decorrer da trajetória geográfi ca, considerando a contribuição de autores 
importantes para essa discussão como Ratzel, Reclus, Raffestin, Sack e, mais 
contemporaneamente, Milton Santos. Estudou ainda que o território possui uma 
história que é marcada pela presença de três meios, quais sejam: natural, técnico 
e técnico-científi co-informacional, bem como as características de cada um deles. 
Outro ponto que merece destaque nesta aula diz respeito às considerações 
desenvolvidas sobre o uso do território, o qual pode ser analisado pelos alunos 
através da observação da paisagem e das ações público e privadas nele presente.

Autoavaliação
Com base no que você estudou nesta aula, defi na o que é território, fale sobre as 
diversas concepções de território e cite exemplos.

Quais os diferentes usos do território pela sociedade ao longo da história?

Quais as principais características do meio técnico-científi co-informacional? Por quê?
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Tendo em vista o entendimento do meio técnico-científi co-informacional, identifi que, 
na sua cidade, alguns elementos que o caracterizam. 

Aponte pelo menos três usos do território presente na área observada. Dica: você 
pode fazer uso de fotografi as para ilustrar seu texto, ou, simplesmente, utilizar o 
“velho”, porém, bastante útil, relato descritivo.

Refl ita também de que maneira essa discussão pode ser incorporada nas aulas de 
Geografi a para facilitar o processo de ensino/aprendizagem.

Referências
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Apresentação

Nesta aula, você aplicará o conceito de território para compreender o processo de 
formação e transformações do território brasileiro, considerando sua evolução histórica 
e como ele é estudado hoje pela ciência geográfi ca. Um aspecto central relacionado ao 

território, fundamental para os estudos de Geografi a, diz respeito aos usos que a sociedade 
faz do território. Nessa perspectiva, o território possui dinamicidade. 

Atualmente, os usos do território brasileiro estão ligados à produção de um meio que é 
cada vez mais técnico-científi co-informacional, pois a ciência e a informação sob o comando 
do capital concorre para a consolidação de um território pautado pela artifi cialidade dos objetos 
nele presentes (SANTOS, 2008).

O território brasileiro, como o conhecemos hoje, é resultado de um processo histórico 
baseado em interesses de expansão do território de nações europeias com vistas à colonização 
e exploração dos recursos naturais, trazendo signifi cativos rebatimentos na organização do 
território brasileiro.

Nesta aula, você estudará e traçará considerações acerca do modelo de desenvolvimento 
colonial, suas implicações políticas, econômicas e culturais na formação socioespacial do 
território brasileiro.

Bons estudos!!!

Objetivos
Conceituar formação socioespacial.

Analisar os acontecimentos marcantes na formação e 
transformação do território brasileiro e sua relação com 
o ensino de Geografi a.

Relacionar o processo de formação socioespacial 
brasileiro e os meios geográfi cos.
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Breves considerações 
sobre o conceito de 
formação socioespacial

O conceito de formação socioespacial é atribuído a Milton Santos (1982 p. 10), que o 
defi niu como sendo uma “evolução diferencial da sociedade, no seu quadro próprio e em 
relação às forças externas de onde mais frequentemente lhes provém o impulso”. 

Quando falamos a respeito da formação socioespacial, nos referimos a uma sociedade 
específi ca que a caracterizada por circunstâncias do processo histórico, o qual infl uencia 
decisivamente na organização do território. Por isso, a formação socioespacial é sempre uma 
possibilidade realizada, haja vista ser o resultado de relações sociais, as quais envolvem a 
economia, a cultura, a política, a técnica etc. que compõem o território nação.

Ainda para Santos (1982, p. 15), “a história da Formação Social é aquela da superposição de 
formas criadas pela sucessão de modos de produção, da sua complexifi cação sobre o território”.

Nesse sentido, para entendermos o processo de formação e transformação do território 
brasileiro, é necessário observar como se deu a sua formação econômica e social como um 
importante elemento para compreensão do período atual.
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A formação 
socioespacial do Brasil

Inicialmente, é importante destacar que a grande dimensão territorial é uma das 
características mais marcantes do Brasil. De acordo com Andrade (2003, p. 23), “a produção 
do território brasileiro foi iniciada pelos colonizadores portugueses que aqui chegaram no 
último ano do século XV, levando a efeito a conquista e a colonização nas primeiras décadas 
do século XVI”. Com interesses na expansão territorial e exploração de recursos naturais, 
Portugal inicia no Brasil um processo de ocupação e exploração perversas. 

Para Celso Furtado (1997), autor do livro Formação Econômica do Brasil, o processo de 
formação econômica do Brasil é visto através de cinco etapas, veja quais são elas.

1) Fundamentos econômicos da ocupação territorial, que vai até a implantação 
da empresa agrícola.

2) Economia escravista da agricultura colonial (séculos XVI e XVII). 

3) Economia escravista mineira (século XVIII).

4) Economia de transição para o trabalho assalariado (século XIX), economia 
cafeeira, imigração europeia.

5) Economia de transição para um sistema industrial (século XX), crise do café.

Segundo Furtado (1997, p. 6), “o início da ocupação econômica do território brasileiro é 
em boa medida uma conseqüência da pressão política exercida sobre Portugal e Espanha pelas 
demais nações européias”, que repercute na defi nição do Tratado de Tordesilhas (observe a 
Figura 1), marco do início da exploração de terras nas Américas.
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Figura 1 – Tratado de Tordesilhas

Fonte: <http://www.igeo.ufrj.br/fronteiras/mapas/tordesilhas.gif>. Acesso em: 5 maio 2010.

O Tratado de Tordesilhas foi o acordo assinado entre Portugal e o reino de 
Aragão-Castela (parte da atual Espanha) em 7 de Junho de 1494, de forma a 
defi nir os territórios descobertos e a descobrir, dividindo o mundo em duas partes 
a partir de um meridiano a 370 léguas a Oeste de Cabo Verde.

Com o início da exploração europeia na América, tem inicio a formação do território 
brasileiro, tendo na produção açucareira uma atividade econômica importante no século XVI. 
Essa atividade era ofi cialmente de exportação, mas, concomitante a ela, desenvolviam-se 
as culturas de subsistência e a pecuária, possibilitando o surgimento de uma “sociedade 
do couro”, primeiramente, no Nordeste, e depois desenvolvendo-se no Sul. Nesse contexto, 
também surgiu a atividade de mineração que contribuiu para o desenvolvimento da atividade 
pecuarista dessas duas regiões. 
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Segundo Santos e Silveira (2006, p. 249),

De início é, sobretudo, o litoral que é ocupado, seguindo-se vagas de expansão às diversas 
frentes pioneiras. Mas somente na segunda metade do século XX é que o território 
brasileiro pode ser considerado completamente apropriado, ainda que subsistam 
descontinuidades, principalmente na região amazônica.

A colonização não propiciou a ocupação do território brasileiro de forma efetiva, 
apenas uma pequena porção do território foi ocupado densamente, estando a concentração 
populacional na zona costeira.

Após essa fase colonial, o Brasil entra na fase imperial de autonomia econômica (PRADO 
JÚNIOR, 1998). Na política, passamos ao regime de monarquia, com representação pelo 
imperador, e na economia a atividade canavieira continuava como principal elemento de 
exportação. Durante esse período, o governo imperial brasileiro preocupou-se com seus 
limites territoriais, o que implicou em intervenções militares, como no Uruguai e no Paraguai 
(ANDRADE; ANDRADE, 2003).

Há um fortalecimento da economia mercantil-escravocrata cafeeira, confi gurando novas 
paisagens e novas formas no território brasileiro (de 1822 até 1889). Vale destacar que, 
concomitante ao declínio do império, ocorre o declínio do trabalho escravo, a suspensão 
do tráfi co negreiro e a formulação da Lei de Terras, conforme você pode ver a seguir, que 
assegurava a compra de terras ao Estado por aqueles interessados. Esse fato é importante 
porque a terra deixa de ser adquirida a partir de privilégios e favorecimentos, passando a ser 
acessível apenas mediante sua compra.

No século XIX, com a introdução do trabalho livre na cafeicultura, houve 
mudança signifi cativa na evolução da estrutura fundiária brasileira. Em 1850, 
foi criada a lei de terras, determinando a compra como única via de acesso a 
terra, transformando-a, portanto, numa mercadoria como outra qualquer. Inserida 
numa Divisão Internacional do Trabalho favorável aos países europeus, outrora 
metrópoles, a atividade primária no Brasil formou a base da nossa economia até 
por volta de 1930, constituindo a chamada economia agrário-exportadora.

A proclamação da República no século XIX expressa a ascensão da classe média 
ao poder, e do contexto do liberalismo econômico se fi rmando no país, o processo de 
industrialização e também de urbanização das cidades, acarretando profundas transformações 
no território brasileiro. 
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Com a intensifi cação da indústria brasileira a partir de 1950, através da instalação de 
empresas multinacionais, há um aumento no processo migratório em direção às cidades. 
O modelo industrial adotado pelo Brasil pautou-se na substituição de importação, criou um 
conjunto de novas necessidades, determinando, por consequência, um novo papel ao campo. 
Entretanto, ainda pautado numa economia agroexportadora de café.

É importante destacar que a economia cafeeira trouxe para o Brasil implicações 
econômicas, sociais, e territoriais. Foi o caso da política de imigração para o Brasil por parte 
de italianos, alemães, judeus, japoneses, principalmente para as áreas de produção do café, 
após a abolição do regime do trabalho escravo. Distribuindo-se em diversas porções do 
território brasileiro.

No Governo Vargas, inicia-se o processo de industrialização, mas é com o Governo 
Kubitschek que esse processo acentua-se e dá inicio à modernização do território brasileiro. 
Nesse período, o planejamento governamental ganha ênfase e tenta-se amenizar ou erradicar 
as desigualdades regionais.

O Golpe Militar intensifi ca o processo de integração nacional e de defesa da soberania 
nacional. São desse período algumas grandes obras de engenharia que confi guram as malhas 
rodoviárias e energéticas do país atual.
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Observe a fi gura a seguir. Em seguida, com base nos conhecimentos adquiridos nesta 
aula, comente sobre o processo de constituição do território brasileiro, tendo como referência 
a distribuição da população.

Figura 2 – Mapa de distribuição da população brasileira

Fonte: <http://www.portalbrasil.net/images/mapabrasil_populacao.gif>. Acesso em: 26 maio 2010.

O território brasileiro
Para entender o território brasileiro hoje, precisamos fazer um esforço de análise sobre 

sua formação. Nesse sentido, é preciso considerarmos os usos que dele fazemos no decorrer 
do tempo.

O que interessa é discutir, então, o território usado, sinônimo de espaço geográfi co. E essa 
categoria, território usado, aponta para a necessidade de um esforço destinado a analisar 
sistematicamente a constituição do território. Como se trata de uma proposta totalmente 
empiricizável, segue-se daí o enriquecimento da teoria (SANTOS; SILVEIRA, 2000, p. 20).
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A partir dos conhecimentos obtidos na aula 10 (Organização territorial e meio técnico-
científi co-informacional), podemos afi rmar que o território brasileiro pode ser estudado a 
partir da defi nição de três grandes meios geográfi cos, conforme vimos na aula passada. O 
meio natural, marcado pelo tempo lento da natureza que comandava as ações humanas dos 
diversos grupos indígenas do Brasil, com o início da instalação dos portugueses colonizadores. 
O meio técnico, em que se produz uma mecanização no território e a junção de diversos 
meios técnicos, confi gurando “ilhas” técnicas e com certo grau de isolamento, o que muitos 
estudiosos denominam de arquipélago da mecanização incompleta. E o período técnico-
científi co-informacional, o qual inicia-se após a Segunda Guerra Mundial, período em que 
percebemos um processo de integração nacional. 

É importante destacar que, embora estejamos vivenciando um período técnico-científi co-
informacional, há desigualdades bastante signifi cativas no território nacional, por esse motivo, 
esse novo meio geográfi co está circunscrito a algumas áreas do território que agregam 
densidades técnicas e informacionais, em detrimento de outras áreas, onde é possível perceber 
uma escassez de técnicas e dos meios modernos que viabilizam a difusão da informação.

Dessa maneira, o ensino de Geografi a deve considerar essas transformações e as 
características da atualidade para formar cidadãos críticos e atentos às transformações e 
complexidades do território de sua nação. Assim, os conteúdos sobre o território brasileiro 
devem mostrar o país em sua totalidade, abrangendo as desigualdades e instigando os alunos 
à formulação de propostas para a solução desses problemas. 

Problemáticas atuais no território brasileiro
O desenvolvimento do sistema colonial ao longo de sua expansão fomentou ainda mais 

as desigualdades no processo do desenvolvimento econômico do Brasil.

As bases estruturais do Brasil sofreram as infl uências da visão oligárquica e excludente 
nos períodos seguintes à proclamação da República. O território foi sendo alterado em virtude 
dos deslocamentos de pessoas em busca de melhores oportunidades, busca por melhores 
condições de moradia e procura de serviços de educação e saúde, por exemplo. 

O território brasileiro congrega a diferenciação social como produto resultante da 
segregação observada na história de formação do país, embasada numa política que privilegia 
os interesses do sistema capitalista em detrimento do social. 

É a própria contradição quem move a história. No Brasil, este impacto modernizante chamado 
de neoliberalismo ganha, na década de 90, proporções sem precedentes. Grande parte dos 
excluídos tem suas raízes no campo. Expulsos da terra, principalmente pela industrialização 
das décadas de 50,60 e 70, não integrados a cidade devido a sua desqualifi cação profi ssional 
e quase sem nenhum poder de barganha na sociedade, esta parcela da população estaria 
condenada a não existir em lugar nenhum (MORANDI, 2001, p. 174).

Esses ainda são os grandes entraves da sociedade e do território brasileiro: promover a 
cidadania aos seus cidadãos, promover melhores condições de vida para todos, e não apenas 
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para alguns. O Brasil ainda não promoveu importantes reformas nas suas estruturas, como 
a reforma agrária, a reforma política, a reforma na saúde, na educação, dentre outras, que 
contribuiriam para a amenização das desigualdades territoriais e melhoria da vida social.

O neoliberalismo pode ser defi nido como um programa político-ideológico voltado 
a viabilizar a superação da atual crise do capitalismo no contexto da nova etapa 
do processo da globalização. Decorre da capacidade do capitalismo de se adaptar 
às mudanças conjunturais e estruturais que se operam na sociedade e também 
de infl uenciar a sua direção e o ritmo da sua marcha.

Prega a redução do tamanho do estado e sua retirada da atividade econômica 
direta, através da desestatização/privatização, ou seja, a venda de empresas 
estatais, transferindo o seu controle à iniciativa privada, considerada mais efi ciente

Reclama dos altos custos sociais e reivindica a sua redução, a fi m de baixar 
custos e favorecer a competitividade das empresas num mercado cada vez mais 
aberto à concorrência.

Com base no conteúdo estudado, relacione o processo de formação 
socioespacial brasileiro e a existência dos três meios geográfi cos. 

Discuta as características desse processo que estão relacionadas aos 
meios geográfi cos discutidos nesta aula. 

Leituras complementares
SANTOS, Milton; SILVEIRA, Maria Laura. O Brasil: sociedade e território no início do século 
XXI. 10. ed. Rio de Janeiro: Record, 2000. 473p.

Nessa obra, encontramos uma abordagem geográfi ca da formação do Brasil e das suas 
principais características atuais. O livro é divido em três partes: o território brasileiro, um esforço 
de análise; o território brasileiro, um esforço de síntese; e estudos de caso, uma série de artigos.
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MELO, João Manuel Cardoso de. O capitalismo tardio. 9. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994.

Esse livro é um produto dos estudos da CEPAL (Centro de Estudos Políticos da América 
Latina). É divido em duas partes. A primeira fala sobre as raízes do capitalismo que se instala 
na América Latina, denominado pelo autor de capitalismo retardatário, e aonde as economias 
eram primário-exportadoras. No segundo momento do livro, o autor aborda a questão da 
industrialização retardatária também na América Latina. Embora seja um texto econômico e 
político, nos ajuda a entender a formação dos países latino-americanos.

Nesta aula, você estudou as questões da formação socioespacial do Brasil 
levantando seus elementos formativos: históricos, políticos, econômicos e 
territoriais, e sua relação com a existência de três grandes quadros de análise, o 
meio natural, o meio técnico e o meio técnico-científi co-informacional. Por meio 
desta aula, você também pôde observar algumas das principais transformações 
no território brasileiro e as principais problemáticas que nele se apresentam.

Autoavaliação
O que você entende por formação socioespacial?

A partir da formação e transformação do território brasileiro, cite a relação existente 
entre esses acontecimentos e o ensino de Geografi a.

Relacione o processo de formação socioespacial brasileiro e os meios geográfi cos.

Tendo como referência o conceito de formação socioespacial trabalhado nesta aula, 
identifi que pelos menos três acontecimentos marcantes na formação e transformação 
do território brasileiro, relacionando-os à existência dos meios geográfi cos.
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Apresentação

Estamos chegando ao fi nal da disciplina Instrumentação para o Ensino de Geografi a III, 
a qual lhe proporcionou diálogos com conteúdos importantes para o desenvolvimento 
do trabalho do professor de Geografi a. Um exemplo disso é a Aula 11 (Formação e 

transformação do território brasileiro), na qual você reconheceu o conceito de formação 
socioespacial, identifi cou os acontecimentos marcantes na formação e transformação do 
território brasileiro e sua relação com o ensino de Geografi a, além de relacionar o processo 
de formação socioespacial brasileiro e os meios geográfi cos.

Nesta aula, você vai aprender que a dinâmica da população mundial é infl uenciada por 
vários elementos, dentre os quais destacamos, natalidade, fecundidade, mortalidade, migração, 
esses, por sua vez, estão relacionados às mudanças ocorridas ao longo da história humana. Além 
disso, você vai se sentir estimulado a ter uma visão crítica do consumo na sociedade moderna.

Bons estudos!

Objetivos
Reconhecer dinâmicas populacionais e sua relação 
com o território, verifi cando o papel da desigualdade 
socioterritorial.

Analisar a linguagem dos mapas de população.



Aula 12 Instrumentação para o Ensino de Geografi a III166

Considerações iniciais 
sobre população

A população nos remete à presença de indivíduos de um território específi co, os quais 
vivem de forma complexa, uma vez que, para garantir sua existência, desenvolvem um conjunto 
de atividades que os caracteriza, como, por exemplo, economia, cultura, produção de alimentos 
voltados a atender as demandas das pessoas etc. 

A Geografi a deve se preocupar em compreender como vive a população e as implicações 
dessa vivência no uso do território (sobre o uso do território, reveja a aula 11). Uma das 
estratégias para se fazer isso é através dos censos (a realização dos censos, organização dos 
dados e distribuição das informações são da competência do Instituto Brasileiro de Geografi a 
e Estatística – IBGE, cuja fi nalidade é a contagem da população, além de conhecer um pouco 
mais ao seu respeito.). 

Os censos também são importantes aliados para a realização do planejamento de 
ações por meio do poder público, além de serem reveladores de graves problemas sociais, 
vivenciados pela população brasileira, dentre os quais destacamos o acesso e consumo de 
alimentos. Sendo assim, selecionamos a letra da música “Comida” para que possamos refl etir 
um pouco mais a esse respeito.

Bebida é água.

comida é pasto.

você tem sede de quê?

você tem fome de quê?

a gente não quer só comida

a gente quer comida, diversão e arte.

a gente não quer só comida,

a gente quer saída para qualquer parte.

a gente não quer só comida,

a gente quer bebida, diversão, balé.

a gente não quer só comida,

a gente quer a vida como a vida quer.

bebida é água.

comida é pasto.

você tem sede de quê?

você tem fome de quê?

a gente não quer só comer,

a gente quer comer e quer fazer amor.

a gente não quer só comer,

a gente quer prazer pra aliviar a dor.

a gente não quer só dinheiro,

a gente quer dinheiro e felicidade.

a gente não quer só dinheiro,

a gente quer inteiro e não pela metade.

bebida é água.

comida é pasto.

você tem sede de quê?

você tem fome de quê?

COMIDA

Arnaldo Antunes, Marcelo Fromer e Sérgio Brito.

Instituto Brasileiro 
de Geografi a e 

Estatística – IBGE

O IBGE foi criado pelo 
Decreto n. 218 de 26 

de janeiro de 1938, 
em substituição às 

agências federais de 
Estatística e Geografi a e 

ao Conselho Brasileiro 
de Geografi a, os quais 

tiveram suas estruturas 
físicas criadas desde 

1934, mas estavam em 
funcionamento desde 

1935/36 (conforme 
ALMEIDA 2000).
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A música “Comida” foi lançada pelo grupo Titãs na década de 1980. Neste período o 
Brasil vivia sob um regime ditatorial e a população vivenciava inúmeros problemas sociais. 
Sendo assim, a letra da canção, além de uma manifestação artística é um protesto a relacionado 
as questões da fome, cultura, acesso à água tratada etc.

Depois de ler e pensar um pouco na letra da música “Comida”, interpretada pelo 
grupo Titãs, faça o que se pede a seguir. 

a) Elabore um questionário (ver anexo 1) com 6 questões, em que cada questão 
deverá abordar um dos seguintes parâmetros:

aspectos educacionais,

renda;

condições de moradia;

saúde;

saneamento;

desenvolvimento humano.

O questionário deve ser aplicado com pessoas que residam próximo à sua 
residência, a fi m de que você conheça um pouco melhor a população residente 
na sua rua.

Dica: é importante que você formule questões objetivas, pois permite uma melhor 
organização dos dados, por meio da construção de quadros, gráfi cos e tabelas, 
por exemplo. Esses dados, por sua vez, podem ser utilizados para interpretar as 
condições de vida das pessoas residentes na área de aplicação do questionário. 

Fonte: Atividade adaptada de <http://ava.ead.ftc.br/conteudo/circuito1/geografi a/periodo4/02-geografi a_da_populacao/atividade_orientada.pdf>. 

Acesso em: 26 maio 2010.
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Dinâmicas populacionais
A dinâmica populacional está relacionada à infl uência de elementos, como mortalidade, 

natalidade, fecundidade e migração no número de habitantes de um país, região, estado ou 
município. Segundo Damiani (2002, p. 28),

O tratamento desses elementos comporta variações sutis, como dados sobre mortalidade 
diferencial – segundo a idade e a camada social ou profi ssional; mortalidade infantil; 
migrações internacionais e internas, permanentes e temporárias etc. Tal detalhamento 
pode revelar mais profundamente os fenômenos considerados, esclarecer diferenciações 
sociais de sua incidência ou destacar suas variações em diferentes momentos.

Que tal conhecer um pouco mais a respeito dos elementos que infl uenciam na dinâmica 
demográfi ca?

  � Mortalidade

Relação entre o número de óbitos em determinado ano e a população total neste ano. 
Em se tratando de mortalidade, muitos autores referem-se à mortalidade infantil (número de 
crianças que morreram com menos de 01 ano de idade em um determinado ano, dividido pelo 
número de crianças nascidas vivas), como um dado importante para identifi car os problemas 
sociais de uma população. 
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Você sabe em que países estão situados os maiores números de mortalidade infantil?

MORTALIDADE INFANTIL
Por mil nascidos vivos – 2008 (Estimativa)

MAIORES

1º Serra Leoa 160

2º Afeganistão 156

3º Angola 131

4º Libéria 131

5º Mali 128

93º Brasil 23

MENORES

189º Liechtenstein 3

190º Mônaco 3

191º Noruega 3

192º San Marino 3

193º Suécia 3

Fonte: Almanaque Abril 2009 com base nos dados da FNUAP.

  � Natalidade

Número de nascimentos em um determinado ano dividido pela população total de um 
ano e local determinado.

  � Fecundidade

Número de crianças com menos de 05 anos de idade ao número de mulheres em idade 
reprodutiva.

  � Migração

É um dos elementos que constitui o espaço geográfi co. Compreender como e por que 
as pessoas se deslocam no território, bem como as consequencias desse deslocamento é 
fundamental para a Geografi a. 

As migrações podem ser classifi cadas da seguinte forma (RUA, 1993): 

a) Inter-regionais (deslocamento de pessoas de uma região para outra),

b) Intrarregionais (deslocamento de pessoas dentro de uma mesma região),

c) Rural-urbana (deslocamento de pessoas do campo para as cidades), 

d) Urbana-urbana (deslocamento de pessoas de uma cidade para outra), 

e) Rural-rural (deslocamento de pessoas de uma área agrícola para outra), 

f) Urbano-rural (deslocamento de pessoas da cidade para o campo).
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A partir da observação do Mapa 1 podemos perceber que há uma desigual distribuição 
da população mundial. Segundo Damiani (2002, p. 52),

Até meados do século XX, por volta de 2/3 dos habitantes da Terra estariam concentrados 
em 1/7 da superfície do globo. Apesar da variação dos dados a respeito desta desigualdade, 
era unânime sua concentração na Europa, China e Índia.

Sendo assim, é importante destacar que a distribuição territorial da população é dinâmica 
e diferencia-se ao longo da história. Tendo em vista que aspectos naturais, sociais e econômicos 
podem infl uenciar na distribuição populacional.

Mapa 1 – Distribuição da população mundial em 2000

Fonte: <http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 20 maio 2010.

Observe o Mapa 1. Ele mostra a distribuição total da população no mundo, tendo por base 
o ano 2000. Fazendo uso dos seus conhecimentos cartográfi cos, tendo por base de referência 
a legenda e a gradação de cores no mapa, procure identifi car dois países mais populosos e três 
menos populosos. Em qual continente está concentrada a maior parte da população? Qual a 
concentração populacional do Brasil?
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As migrações são exemplos que podem ser usados para compreender o caráter social do 
espaço geográfi co. Sendo assim, com base no Mapa 2, podemos perceber os fl uxos migratórios 
no Brasil, tendo como referência o período correspondente a 1995-2000. 

De onde saem os principais fl uxos regionais do Brasil e para quais estados da 
federação esses fl uxos são direcionados? 

Faça comentários críticos a respeito de suas análises do Mapa 2.

Mapa 2 – Fluxos migratórios do Brasil

Fonte: <http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 20 maio 2010.
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Desigualdade socioterritorial
A desigualdade é um dos maiores problemas da sociedade. Sua origem pode ser explicada 

por meio dos confl itos entre povos, epidemias, guerras, a má distribuição de renda, bem como 
a divisão internacional e territorial do trabalho.

As transformações, especialmente as que se processam no mundo nas últimas décadas, 
sustentadas por um discurso de modernização, desenvolvimento econômico e social revelam 
também um lado perverso, a desigualdade socioterritorial. Nesse sentido, é por meio do uso 
do território que os diferentes níveis de desigualdade que afetam a sociedade são revelados. 
Para Souza (2002, p. 2),

Um exame do território brasileiro hoje, revelador dessas desigualdades nos propõe pelo 
menos dois tipos de espaços: os espaços que mandam e os espaços que obedecem gerados 
pelo permanente embate do par dialético da abundância/ escassez. Isto seria o fundamento 
maior da Geografi a da Desigualdade.

Pensar essa temática leva-nos a uma refl exão acerca do papel exercido pelo consumo no 
tocante ao aprofundamento e expansão das desigualdades presentes no território brasileiro, 
uma vez que nos últimos anos houve no país uma verdadeira expansão no nível do consumo 
de bens materiais (eletro-eletrônicos, vestuário, alimentos, veículos etc.) e bens imateriais 
(serviços – saúde, educação, turismo etc.). 

Segundo Santos e Silveira (2006), o aumento do nível de consumo da população brasileira 
pode ser explicado também pela cooperação do crédito, que se deu com a expansão dos cartões 
de crédito, crediário em lojas populares, fi nanceiras. 

É importante destacar que vivemos numa sociedade capitalista, onde o consumo é 
estimulado através da propaganda, moda e crédito, como dissemos no parágrafo anterior. 
Sendo assim, a sociedade moderna constrói suas bases na lógica da generalização do consumo, 
sem muitas vezes refl etir acerca das consequências desse ato.

Que tal pensar um pouco a esse respeito por meio de uma atividade?

Com base na observação da Figura 1, você identifi cará várias marcas de empresas, as 
quais estão presentes em produtos consumidos por signifi cativa parcela da população mundial. 
A seguir, responda as questões propostas.
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Figura 1 – Produtos de consumo mundial

Fonte: <http://infosol.fi les.wordpress.com/2009/01/globalizacao.jpg>. Acesso em: 26 maio 2010.

a) Alguns países de origem das empresas fabricantes dos produtos destacados.

b) Por qual motivo elas se instalam em outros países, especialmente nos subdesenvolvidos?

c) Em quais setores da economia elas atuam? Dê exemplos.

d) Quando essas empresas se instalam nos países elas ocasionam significativas 
transformações sociais, econômicas e territoriais. Sendo assim, responda: Quais os 
impactos que a instalação dessas empresas causam na economia e na sociedade, inclusive 
no que se refere a migração de pessoas?

Fonte: Adaptada de Morandi (2001).

Leitura complementar
SANTOS, Milton. Pobreza urbana. 3. ed. São Paulo: EDUSP, 2009. 136p.

O autor desvenda os processos responsáveis pela generalização da pobreza, a qual é um 
fenômeno que atinge a todos os países, especialmente, os subdesenvolvidos. Milton Santos 
recorre à teoria crítica do espaço geográfi co propondo conceitos e questionando postulados 
presentes no pensamento difundido por nações hegemônicas, além de trazer uma discussão 
bastante interessante a respeito do consumismo no último capítulo do livro.
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Nesta aula, você viu que a análise da distribuição da população mundial constitui-
se num elemento importante para compreender os diferentes usos que fazemos 
do território. Nesse sentido, você reconheceu as dinâmicas populacionais e sua 
relação com o território, aliado ao papel exercido pela desigualdade socioterritorial 
no tocante às condições de vida da população. Você viu também como esses 
dados nos ajudam a refl etir acerca da relevância da ciência geográfi ca para revelar 
as intencionalidades criadas por grandes empresas e nações hegemônicas 
voltadas ao fortalecimento de uma sociedade do consumo. Sendo assim, 
você interpretou a linguagem dos mapas de população, o que possibilitou a 
construção de uma visão crítica do consumo na sociedade moderna, a qual deve 
ser apreendida pelos professores de Geografi a a fi m de que contribuam para a 
formação de verdadeiros cidadãos, e não apenas meros consumidores. 

Autoavaliação
Fale um pouco sobre as dinâmicas populacionais e sua relação com o território, 
verifi cando o papel da desigualdade socioterritorial. 

Analise a linguagem dos mapas de população, no sentido de descrever, o que 
eles podem revelar. Que dados podemos extrair desses mapas? Que dinâmicas 
podemos verifi car?

Com base nos conhecimentos obtidos nesta aula, produza um texto no qual busque 
reconhecer as dinâmicas populacionais e sua relação com o território, o papel da 
desigualdade socioterritorial e a importância da linguagem dos mapas de população 
para compreensão da temática. É fundamental que veja de maneira crítica o consumo 
na sociedade moderna. Para enriquecer seu texto, você pode fazer uso de informações 
atuais que tenha obtido por meio da leitura de jornal, revista, livros ou internet, 
referentes ao assunto desta aula. 
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APÊNDICE A – Exemplo de 
questões para Atividade 1
1) Qual seu nível de escolaridade?

a) Ensino Fundamental ( ) incompleto  ( ) completo

b) Ensino Médio ( ) incompleto  ( ) completo

c) Superior ( ) incompleto  ( ) completo

d) Outro ( ) ____________________

2) Qual a renda mensal da sua família?

( ) nenhuma ( ) 5 a 7 salários mínimos

( ) 1 salário mínimo ( ) mais de 7 salários mínimos

( ) 2 a 4 salários mínimos

3) Quantos cômodos a sua moradia possui? 

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 a 8

4) Quantas pessoas residem na sua moradia (contando com você)?

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 a 8

5) Qual o sistema de saúde que utiliza?

( ) SUS  ( ) Privado  ( ) Outros

6) Sua residência possui sistema de esgoto?

( ) Sim  ( ) Não  ( ) Não sei

7) O bairro que você reside possui alguma área de lazer?

( ) Sim. Quais? _________________________________  ( ) Não

8) Sua residência possui esgotamento sanitário?

( ) sim  ( ) não  ( ) não sei

9) Como você avalia o sistema de transporte público do seu município?

( ) Excelente ( ) Inefi ciente

( ) Bom  ( ) Não sei
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