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Palavras do autor

Prezado aluno, 

Seja bem-vindo ao curso de Metodologia do Ensino de Geografia. 
Aqui vamos discutir e refletir sobre o ensino desse componente 
curricular à luz das correntes do pensamento geográfico e, assim, 
verificar como os processos de ensino-aprendizagem ocorrem 
quando trabalhamos os conceitos estruturantes da geografia.

Na primeira unidade trataremos da estruturação da geografia 
como ciência. Como sabemos, a geografia e seus fenômenos 
são compreendidos como um produto das necessidades básicas 
do homem. Com isso, há o desenvolvimento de uma linguagem 
específica, a cartografia e, a partir disso, a geografia estrutura-se como 
ciência e se desenvolve academicamente.

Os aspectos legais do ensino de geografia também devem ser 
analisados, por isso dedicamos uma unidade sobre o assunto, para 
que você, futuro professor desse componente, compreenda quais 
são os parâmetros nos diversos níveis da educação básica, ou seja, 
desde a Educação Infantil, passando pelo Ensino Fundamental I e 
II, chegando até o Ensino Médio. Isto posto, se faz necessário uma 
sistematização daquilo que se quer ensinar, ou seja, das áreas do 
conhecimento geográfico que, aqui, são colocadas para fins didáticos, 
a saber: geografia física, geografia humana e geografia econômica. 

Por fim, trataremos sobre os pressupostos metodológicos e 
científicos para determinar o que se ensina, por meio da linguagem 
geográfica (i.e., cartográfica), e como se faz a leitura do mundo 
por meio dessa ferramenta. Para tanto, é imprescindível detalhar 
os conceitos estruturantes em geografia, tema da nossa próxima 
seção, como: paisagem, lugar, região, território e espaço. Toda essa 
discussão finaliza com um importante debate: o ensino da geografia 
e a construção da cidadania. Sabemos da importância da formação 
de indivíduos críticos acerca da sua realidade circundante. O papel do 
professor de geografia é fundamental para isso.

Convidamos você, que logo estará à frente de uma sala de aula, 
lecionando Geografia, à seguinte reflexão: Como se trabalha um 



componente curricular que é responsável pela leitura do espaço 
do planeta Terra, a fim de que os estudantes que aqui estão sejam 
capazes de se apropriar das ferramentas da geografia e, com estas, 
interagir criticamente em suas realidades, compreendendo-as e 
extrapolando tal entendimento para outros níveis?

Bons estudos! 
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Unidade 1

O ensino de geografia

Prezado estudante,

Seja bem-vindo à primeira unidade de estudo do curso de 
Metodologia do Ensino de Geografia. Lecionar Geografia exige 
um amplo e profundo conhecimento acerca das concepções 
metodológicas da disciplina, assim como de seus conceitos 
estruturantes. Além disso, é preciso conhecer os pressupostos 
que envolvem a concepção dessa área do conhecimento 
e como ela promove a leitura da realidade. Sim, é preciso ter 
em mente que a geografia é uma ciência do tempo real e 
que estuda como o espaço geográfico se constitui, como um 
híbrido entre os elementos naturais e antropizados, ao longo 
do tempo e do desenvolvimento técnico-científico. Com isso, 
o futuro docente deve promover a alfabetização geográfica, 
o que implica na leitura e interpretação do espaço a partir das 
ferramentas cartográficas, a saber, os produtos cartográficos. 
Eles são representações gráficas de partes da realidade e é 
preciso ensinar a turma como se apropriar desses saberes, 
promovendo um diálogo profícuo entre os conhecimentos 
acadêmicos e os prévios, a fim de construir a geografia escolar.

Nesta unidade avaliaremos o processo de estruturação 
conceitual da geografia enquanto ciência e como ela se 
estrutura num componente curricular ao longo da história. Para 
tanto, faremos uma divisão didática entre os períodos: final do 
século XIX e início do século XX; décadas de 1950-60 e 1970 e 
o desenvolvimento do pensamento geográfico e as mudanças 
de paradigma pós 1970.

Vamos iniciar as nossas discussões por meio de um contexto 
de aprendizagem: 

Convite ao estudo
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O professor Ricardo leciona geografia para uma turma da 
primeira série do Ensino Médio, com 30 alunos. Sabendo que 
esta série é de transição e que os estudantes costumam acreditar 
que não existe continuidade entre o que se estudará agora e 
tudo aquilo que já foi estudado anteriormente, ele resolveu 
pensar em uma atividade para o primeiro dia de aula, na qual 
apresentaria a geografia, seu objeto de estudo e seus principais 
objetivos. Para tanto, julgou melhor avaliar previamente quais 
eram as expectativas dos alunos. Assim, os posicionou em 
círculo e pediu que lhe contassem suas expectativas em relação 
à geografia. Um dos alunos disse: “Na verdade, professor, não 
tenho muitas... pois geografia é só decorar nomes, capitais, 
datas, relevos, tipo de vegetação... descrever o que se vê a partir 
da ‘decoreba’...”

Com base nesse depoimento inicial, o professor Ricardo 
percebeu que seus alunos ainda apresentavam visões 
relacionadas a momentos pretéritos do ensino da geografia 
e que, em função disso, não conseguiam compreender as 
mudanças de paradigmas que ocorreram nas concepções de 
ensino desse componente curricular, que incorporou todo 
um processo de alfabetização cartográfica/geográfica para a 
leitura e interpretação crítica de uma realidade, em constante 
transformação. A ideia deles era uma geografia que se limitava 
a promover estudos descritivos e enciclopédicos acerca da 
realidade, que era entendida como estática e sedimentada.

Isto posto, o professor Ricardo refletiu como seria possível 
retomar o processo de constituição da geografia como ciência 
e assim mostrar aos alunos que o estudo desse componente 
curricular não se limita a meras análises descritivas. Para esta 
tarefa, pensou em quais seriam os materiais didáticos mais 
relevantes para o estudo da trajetória do ensino da geografia no 
Brasil que, inclusive, pudessem mostrar os motivos que levaram 
às concepções citadas pelos estudantes. Aqui é igualmente 
importante que os alunos compreendam que as transformações 
históricas, políticas e sociais influenciaram as concepções de 
ensino da geografia, sendo capazes de avaliar e mensurar as 
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diferenças entre as concepções pretéritas acerca da Geografia 
como componente curricular e as atuais.

A partir dessa reflexão, vamos acompanhar o professor 
Ricardo e sua turma ao longo desta unidade, a fim de que todos 
os alunos possam efetivamente conceber a geografia como 
algo muito além da descrição. 
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Seção 1.1

O ensino de geografia

Diálogo aberto 

Como vimos no contexto de aprendizagem, o professor 
Ricardo precisa desenvolver práticas pedagógicas alternativas às 
tradicionais e descritivas da geografia. Ele precisa avaliar como 
retomar o processo de constituição da geografia como ciência 
e assim mostrar aos alunos que o estudo desse componente 
curricular não se limita a meras análises descritivas. Para mostrar 
aos seus alunos que estudar e aprender geografia não se resume 
a descrições e memorizações, o professor Ricardo elaborou uma 
atividade. Ele trouxe para a sala de aula alguns dados estatísticos de 
dois países: Honduras e Áustria.

Os dois países têm uma população semelhante: 8.725.111 e 
8.602.112 habitantes, respectivamente. Todavia, o professor não 
disse aos alunos nada a respeito, mas apenas apresentou os dados 
e afirmou que um desses países tem um IDH médio de 0,0606 e 
o outro, muito elevado, de 0,885. Um deles tem PIB per capita de 
US$ 4.082,00 e o outro de US$ 45.411,00.

Inicialmente, o professor Ricardo pediu para que os alunos 
tecessem alguns comentários acerca dos dados, perguntando-
lhes como seria possível compreender países com um número de 
habitantes muito semelhante, mas com índices tão desiguais.

Não pode faltar

Nossos primeiros estudos versam sobre o processo de 
institucionalização da ciência geográfica e como isso ocorreu no 
Brasil até o século XX, mediante as transformações ocorridas ao 
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longo desse período. Nesse sentido, destacaremos os anos de 
1940-50 e as mudanças de paradigmas na geografia. Abordaremos 
a trajetória do ensino de geografia com o foco na reflexão 
sobre a história da geografia escolar e o importante desafio dos 
professores: promover o diálogo entre os saberes discutidos e 
construídos na academia e aqueles que se intenta construir na 
escola, na sala de aula propriamente dita. Vamos analisar o ensino 
da geografia na Europa e suas influências no Brasil, assim como o 
seu desenvolvimento em nosso território.

 A estruturação da geografia como ciência e o desenvolvimento 
da ciência geográfica

A geografia, como você já sabe, se constitui como uma das 
primeiras formas de o homem se apropriar do meio. Muito antes 
do desenvolvimento da linguagem, os homens primitivos já 
elaboravam garatujas nas paredes das cavernas, em blocos de 
argila e, mais tarde, em peles de animais, indicando localizações 
com elementos de referenciação. Assim nascia a geografia, como 
parte das estratégias de sobrevivência humana. 

A partir do processo de sedentarização (há cerca de 10 mil 
anos) e o surgimento das primeiras civilizações, a ciência e a 
filosofia aparecem como um emaranhado de conhecimentos, 
desenvolvidos pelos homens, amalgamados entre teorizações 
e práticas que buscavam ideias para a compreensão do meio 
circundante. 

No entanto, o pensamento científico tal qual conhecemos só 
surge na Antiguidade Clássica, por volta do século VI a.C., com 
aqueles pensadores que refutavam explicações acerca do meio, 
fundamentadas em dogmas e mitos, sem, segundo eles, uma 
comprovação. Por isso, esses pensadores eram conhecidos como 
céticos (aqueles que não acreditavam) e daí deriva-se o termo 
cientista. Durante esse período, a geografia fazia parte desse rol de 
conhecimentos, muitas das vezes associadas à História e à História 
Natural. Nessa época vale destacar o trabalho de Aristóteles, 
Estrabo, Erastóstenes e Ptolomeu.
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Fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Geografia#/media/File:Mappa_di_Eratostene.jpg>. Acesso em: 
30 out. 2016.

Figura 1.1 | Reconstrução do século XIX do mapa de Erastóstenes do 
mundo conhecido, c. 194 a.C.

A queda do Império Romano do Ocidente (ano 476 d.C.) marca 
o início do processo de ruralização da Europa e da Idade Média. 
O mundo medieval, fortemente influenciado pela Igreja Católica, 
desenvolveu um cabedal de conhecimentos intrinsicamente ligados 
ao teocentrismo. A geografia tinha seu foco na descrição dos lugares 
e das paisagens com profundas conexões religiosas. O exemplo mais 
evidente são as cartas ou mapas T-O.

Fonte: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diagrammatic_T-O_world_map_-_12th_c.jpg>. 
Acesso em: 30 out. 2016.

Figura 1.2 | Cartas T-O, material produzido durante a Idade Média
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É somente com o fim do Feudalismo e da Idade Média, com 
o desenvolvimento de ideias humanísticas e antropocêntricas, a 
chamada Revolução das Luzes (o movimento também conhecido 
como Renascimento), a ascensão da burguesia e o consequente 
nascimento do sistema capitalista de produção que, não somente a 
geografia, mas a ciência em si passa a existir tal qual a conhecemos, 
a partir do desenvolvimento do método científico, especificamente 
aquele proposto por Galileu Galilei (fundamentado na observação 
do fenômeno, sua reprodução controlada, a elaboração de 
teorias e conjecturas e, por fim, a sua comprovação ou refuta), 
considerado como fundador da ciência moderna. O maior 
dinamismo da Europa, a expansão ultramarina e a necessidade de 
comércio (leia-se: conquista de territórios) viabilizou a constituição 
da geografia como ciência.

Ciência passa a ser entendida como uma forma de pensamento 
que tem como objetivo a compreensão do meio circundante. 
Esse meio é constituído de elementos físicos e antropizados, que 
interagem entre si. Para tanto, é preciso observar, coletar dados, 
analisar, levantar hipóteses, refutá-las ou comprová-las. Esse 
procedimento é chamado de método científico.

Sendo assim, é muito complicado compreendermos o mundo 
em sua totalidade. Para tanto, lançamos mão do recurso didático 
de dividir o conhecimento em áreas (filosofia, sociologia, geografia, 
astronomia, matemática etc.). Obviamente, isso pode ser bom, na 
medida em que nos facilita a compreensão do meio; e ruim, quando 
especializa e fragmenta o conhecimento científico. É importante, 
todavia, recordarmos a máxima encontrada na obra Metafísica, de 
Aristóteles, de que o todo é maior que a soma das partes

O período das grandes navegações  cria a demanda por 
documentos cartográficos cada vez mais precisos. A conquista 
de territórios, a “descoberta” da América, a busca por novas rotas 
comerciais e as explorações que ocorriam mundo afora foram os 
grandes responsáveis pelo desenvolvimento da geografia como 
ciência, bem como a sua institucionalização. 

Muitos exploradores levavam consigo cartógrafos e/ou 
geógrafos para que dessem conta do processo de mapeamento 
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das novas terras. Somente assim as suas respectivas coroas 
poderiam tomar a posse efetiva das terras. É atribuído a Abraham 
Ortelius o primeiro atlas mundial, Theatrum Orbis Terrarum, de 
1570, mostrado na figura 3:

Fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Geografia#/media/File:Nova_Orbis_Tabula_in_Lucem_Edita.
jpg>. Acesso em: 30 out. 2016.

Figura 1.3 | Theatrum Orbis Terrarum, 1570, de A. Ortelius

Com o desenvolvimento do comércio e a Revolução Científica, 
ocorrida ao longo dos séculos XVI ao XVIII, as navegações tornaram-
se cada vez mais frequentes e os lugares, antes desconhecidos, 
agora precisavam ser mapeados. A Inglaterra assume a posição 
hegemônica no cenário mundial e aparece como a nação que 
conquista mais e mais impérios coloniais. Nesta época, o navegador 
britânico James Cook se destacava como um exímio explorador 
e cartógrafo, cuja contribuição ao Império Britânico era notória. 
Ele estabeleceu novas rotas pelo Oceano Pacífico e sempre se 
certificava em levar cientistas consigo, além de cartógrafos e 
outros exploradores. 
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O desenvolvimento do sistema capitalista de produção, no 
século XV, bem como da Doutrina Mercantilista exercem papel 
fundamental na construção e constituição da geografia como 
ciência. Isso se dá porque a demanda por novos territórios, assim 
como por novas rotas comerciais, é crescente e a cartografia 
(linguagem da geografia) ganha espaço. Monarquias financiavam 
cartógrafos, exploradores e navegadores, permitindo a ampliação 
do mundo conhecido. Com isso, era preciso compreender os 
novos lugares para estabelecer novos territórios e garantir posição 
hegemônica dentro da lógica do capitalismo mercantilista.

Assimile

Outro navegador e cientista que ofereceu grandes contribuições 
à sistematização da geografia como ciência foi Alexander von 
Humboldt, alemão que viajou e explorou a América do Sul, entre 
o final do século XVIII e início do século XIX, descrevendo vários 
aspectos geográficos da área. Com isso, Humboldt é considerado 
um dos grandes fundadores da geografia como ciência, pois defendia 
a experimentação científica como única forma de se construir 
conhecimentos e, por isso, o temos como o criador das bases da 
geografia moderna. 

No século XIX, Immanuel Kant, importante filósofo prussiano, foi 
o primeiro a reconhecer a geografia como a ciência dos fenômenos 
espaciais. Esse fato, associado à criação de inúmeras universidades e 
sociedades de exploradores (como a National Geographic Society, 
em 1888, por exemplo, nos EUA), viabilizou o desenvolvimento 
sistemático da geografia, que agora urge por professores universitários 
que sejam capazes de formar geógrafos para as novas demandas do 
mundo moderno. Neste momento, a geografia passa a estar dentro 
da academia e a ser institucionalizada como ciência. 

A trajetória histórica do ensino da Geografia no Brasil até o 
século XX

No século XIX, com o mundo todo demarcado, temos a introdução 
da Geografia como componente curricular. Até o início do século XX, 



U1 - O ensino de geografia16

a Geografia era meramente conteudista, cujo ensino se restringia às 
descrições das características das paisagens e, aos alunos, restava a 
famosa “decoreba”, ou seja, a pura memorização daquilo que estava 
escrito no material que recebiam. 

Não havia, portanto, uma reflexão acerca do que se estudava, 
muito menos uma elaboração teórico-metodológica por parte 
dos professores. É importante ressaltar que não contávamos com 
profissionais específicos, com formação em Geografia. Não existia 
um curso universitário para tanto. 

Encontramos, nessa época, muitos manuais para o ensino 
enciclopédico da geografia, com os quais os estudantes eram 
bombardeados com informações para serem memorizadas e 
depois cobradas em avaliações totalmente desconexas e sem 
problematizações.

Em 1837, no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, a Geografia era 
ensinada, pela primeira vez no Brasil como componente curricular, 
a partir de compêndios, com foco igualmente na memorização de 
características das paisagens e dos lugares. Não havia a promoção de 
um pensamento reflexivo e crítico. Professores se restringiam a meras 
verificações acerca das memorizações de tais conteúdos.

Os estudos que priorizavam as memorizações estavam fortemente 
influenciados pelo Determinismo, escola europeia liderada por 
Friederich Ratzel (1844-1904), cujo pensamento divulgava a ideia 
de que a natureza, ou seja, o meio físico, determinava as ações e os 
comportamentos humanos. O meio era, inclusive, responsável por 
condições socioeconômicas e culturais dos povos. 

Ensinar geografia a partir de concepções deterministas vem 
dao encontro do momento vivido em meados do século 
XIX e início do século XX. A Revolução Científica associada ao 
amplo desenvolvimento do império colonial britânico teve no 
Determinismo Geográfico de Ratzel a justificativa para a expansão 
colonial e exploração de territórios, como o continente africano 
e o sudeste asiático. Subdesenvolvimento, pobreza e miséria 

Reflita
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eram, nesta perspectiva, as condições determinadas pelo meio e 
conforme a sociedade evoluísse, ela seria capaz de se apropriar 
dos recursos naturais e construir uma civilização, criando as bases 
para o que seria conhecido, futuramente, como “darwinismo 
social”.

Esse cenário só se transforma efetivamente com a fundação 
da USP (Universidade de São Paulo), em 1934, e a criação da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. A geografia assume um 
caráter científico, com um método de desenvolvimento e escopo 
acadêmico. A fundação do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística) e da AGB (Associação dos Geógrafos Brasileiros) em 1937 
e 1934, respectivamente, representam igualmente marcos para o 
ensino e o desenvolvimento da geografia. 

No Brasil, há fortes influências de pensadores tradicionais 
europeus. Além de Ratzel, destacamos Paul Vidal de la Blache (1845-
1918). Ao contrário de Ratzel, Vidal de la Blache era representante 
de uma corrente possibilista de pensamento, na qual o homem 
era compreendido como parte dinâmica do meio e era capaz de 
superar as eventuais “limitações” do mesmo ao seu desenvolvimento. 
Como fundador da Escola Francesa de Geografia, La Blache foi um 
grande influenciador do pensamento geográfico, na medida em que 
acreditava que o desenvolvimento socioeconômico e histórico era 
intrinsicamente relacionado às formas de apropriação do meio físico.

A institucionalização da disciplina na década de 1940

O ensino de Geografia durante os anos de 1930 a 1950, no Brasil, 
foi fortemente influenciado pelas correntes tradicionais europeias. 
Muitas coleções didáticas surgiram nesse momento, reproduzindo 
a lógica europeia. Cabia aos professores a inserção de elementos 
que talvez fossem muito específicos do local, com foco na chamada 
“Geografia do Brasil”. Por mais que a disciplina já estivesse consolidada 
e institucionalizada, era comum aos estudantes repetirem os 
conteúdos abordados na sala de aula, sem questionamentos nem 
reflexões. 
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Tais conteúdos eram sempre abordados de forma estática, não 
empírica e sedimentada. Um dos materiais mais utilizados, nessa 
época, era O Compendio Elementar de Geographia Geral e Especial 
do Brasil. Segundo Souza Neto: 

“Uma das peculiaridades mais interessantes das 
duas primeiras edições é que elas se apoiam sobre 
um método, conhecido à época como dialogístico. 
O método dialogístico consistia em propor que os 
conceitos fossem vistos mediante a relação entre 
o mestre – que dominava o conhecimento, e o 
discípulo – que deveria aprender, passo a passo, 
as verdades que o sábio mestre tinha a ensinar”. 
(SOUZA NETO, 2012, s/p)

Dessa maneira é possível notar que a geografia era utilizada para a 
manutenção do status quo, ou seja, da ordem vigente. Percebemos 
que ela é muito mais utilizada para justificar eventuais intervenções 
antrópicas no meio, porém, mais no sentido de dominação e 
conquista do que de reflexão, influência marcante das correntes 
positivistas. Ao professor não cabia impor discussões nem tampouco 
fomentar o pensamento crítico, até porque ele era considerado 
“dono do conhecimento e da verdade absoluta” e o aluno, no sentido 
mais estrito, aquele sem luz, que tudo deveria absorver, como uma 
esponja. 

Para lecionar Geografia, nesse contexto da escola Positivista, era 
preciso tomar como base as ideias de Auguste Comte (1798-
1857), pensador francês que concebe o método científico e a 
ciência como as únicas formas de se compreender e de acessar 
a realidade. Nesta perspectiva, o conhecimento científico das 
leis, inclusive àquelas ligadas à “física social” – tais como as leis da 
estática e da dinâmica –, implicaria em práticas políticas capazes 
de estabelecer a ordem social.

Assim, digamos que o tema da aula de hoje seja o estudo do 
Pantanal. O professor deveria apresentar todas as características 

Exemplificando
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físicas do local (vegetação, clima, fauna, relevo etc.), seguidas das 
formas de ocupação (agropecuária, cidades e urbanismo), meios 
de transporte, indústrias (e suas logísticas) e assim sucessivamente. 
Na sequência, era comum a elaboração de um questionário com 
perguntas, bem elementares, para que a turma memorizasse. Nas 
avaliações, o processo de ensino aprendizagem era mensurado 
pela quantidade de perguntas respondidas de forma correta, 
isto é, exatamente igual às respostas que estavam registradas no 
caderno, que, por sua vez, eram uma simples reprodução daquilo 
que estava no livro didático. Percebe-se, nesta prática, uma ação 
pedagógica tradicional que pensa o(a) aluno(a) como uma caixa 
vazia, ou seja, um depósito de conhecimentos dominados pelo 
professor. 

Note que, para o contexto vivido no Brasil à época, essa forma 
de ensino era perfeita. O Estado Novo getulista reforçava a ordem 
da não contestação e também, como sabemos, buscava dados e 
números que mostrassem a evolução do processo de letramento e 
alfabetização no país. Ensinar geografia nesta perspectiva promoveu, 
em certa medida, a disseminação do conhecimento geográfico, 
porém não fomentava a formação de indivíduos críticos, que fossem 
capazes de realizar inferências em sua realidade, apenas a aceitam 
passivamente, sem discussão.

As correntes do pensamento geográfico pós 1950

 A partir da década de 1950, novas correntes do pensamento 
geográfico começam a fervilhar no cenário internacional e 
influenciam os professores no Brasil. As abordagens anteriores, que 
essencialmente colocavam a geografia como uma ciência estática 
e sem conexão com a realidade, foram duramente criticadas e, por 
isso, a partir dessa época, o ensino de geografia passa a receber novas 
influências. É o momento da chamada Geografia Quantitativa ou 
Geografia Teorética.

A Geografia Quantitativa criticava a ausência de métodos e por 
isso se apoiava na matemática e na estatística para o estudo dos 
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lugares, das regiões, dos territórios e das paisagens. Para essa corrente 
de pensamento, tudo deveria ser comprovado mediante rigor 
matemático. Isso se devia ao fato de acreditar que a matemática era 
a linguagem comum a todas as ciências, quer elas fossem humanas, 
naturais ou exatas. Por isso, geógrafos quantitativos eram contrários 
à dicotomia homem versus meio e quaisquer outras que pudessem 
existir entre as ciências.

O ensino da geografia sofre mais um retrocesso. Os professores de 
agora estão muito mais concentrados em realizar análises de dados, 
do que em utilizar tais dados para analisar e realizar inferências acerca 
do espaço. Como sabemos, um conjunto de dados nos mostra um 
cenário pontual e não viabiliza o desenvolvimento de um raciocínio 
crítico mais apurado, ou seja, não há questionamento ou análises de 
interface. 

Os professores começam a cobrar de seus alunos um maior 
rigor na análise e interpretação, no entanto, notamos que o contexto 
histórico da época, o Golpe Militar e a Guerra Fria, acabaram 
incentivando tais práticas, na medida em que elas viabilizavam um 
maior controle do que se produzia e se construía na academia e nas 
universidades brasileiras.

Sobre a história do pensamento geográfico, recomendamos a 
leitura:

MORAES, A. C. R. de. Geografia: pequena história crítica. São 
Paulo: Annablume, 2003.

MORAES, A. C. R. de. Ideologias geográficas: espaço, cultura e 
política. São Paulo: Annablume, 2005.

Pesquise mais

Sem medo de errar

 Como vimos anteriormente, o professor Ricardo buscava meios 
e materiais pedagógicos que pudessem levar à turma uma reflexão 
um pouco mais aprofundada sobre a geografia, como ciência do 



U1 - O ensino de geografia 21

espaço e do tempo real. Assim, vamos lembrar que a sua intenção é 
mostrar que estudar e aprender geografia não se resume a descrições 
e memorizações e, com esse intuito, ele trouxe para a sala de aula 
alguns dados estatísticos de dois países: Honduras e Áustria. 

Como sabemos, os dois países têm uma população semelhante: 
8.725.111 e 8.602.112 habitantes, respectivamente. Todavia, ele nada 
disse a respeito, apenas apresentando os dados e dizendo que um 
desses países tem um IDH médio de 0,606 e o outro, muito elevado, 
de 0,885. Um deles tem PIB per capita de US$ 4.082,00 e o outro 
de US$ 45.411,00. Em seguida, pediu para que os alunos tecessem 
alguns comentários acerca dos dados, perguntando-lhes como é 
possível compreender países com um número de habitantes muito 
semelhante, mas com índices tão desiguais.

Para responder tal questionamento, o professor Ricardo mostrou 
à turma que é preciso levantar hipóteses acerca dos dados e não 
os analisar pura e simplesmente. São países do mesmo continente? 
Quais são as conjunturas e conjecturas históricas que os envolvem? 
São países petroleiros? Há disparidade de renda entre a população? 
Existem processos de exclusão social em curso em um deles e no 
outro não?

O professor deve estimular seus alunos à reflexão e à realização de 
inferências a partir dos dados e não somente na leitura dos mesmos, 
como acontece em abordagens tradicionais. Se isso ocorrer, o aluno 
realmente terá razão em sua colocação, ao dizer que a Geografia se 
restringe a um processo de memorização, de “decoreba” e, sim, ao 
final da aula, o professor deverá dizer quais são os países em questão.

Avançando na prática 

A temática da água

Descrição da situação-problema

A professora Heloísa trabalha com uma turma de 6º ano do Ensino 
Fundamental II, com 30 estudantes. Para a aula de hoje, ela precisa 
trabalhar o tema “A importância da água” e, ao abrir o material didático, 
que serve de apoio para a disciplina, encontrou um gráfico clássico:
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Fonte:.<http://3.bp.blogspot.com/-vI35U5R5Y6E/TrJhRqagZzI/AAAAAAAAACE/
oE1dvzKgTk0/s1600/%25C3%2581gua+na+Terra.png>. Acesso em: 30 out. 2016.

Figura 1.4 | A distribuição das águas na Terra

Com base nisso, a professora Heloísa pensou como trabalhar esses 
dados para que a aula não se restringisse a uma simples memorização 
do gráfico apresentado, sem conexão com a realidade, tampouco a 
uma discussão superficial sobre o significado do mesmo.

Resolução da situação-problema 

Para trabalhar com esse gráfico, sem que isso signifique a pura e 
simples memorização dos dados nele contidos, a professora Heloísa 
trouxe para a sala os seguintes dados complementares:

Fonte: <http://www12.senado.leg.br/jornal/edicoes/2013/03/19/dia-mundial-da-agua-incentiva-
cooperacao-entre-os-paises>. Acesso em: 30 out. 2016.

Figura 1.5 | Total de água no mundo
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Figura 1.6 | Porcentagem da população com acesso à água potável por 
país (2012)

Legenda:

Assim é possível verificar que, apesar da enorme disponibilidade 
de água no planeta, nem toda ela pode ser diretamente consumida 
pelo homem. A água que podemos consumir deve ser potável, 
ou seja, incolor, inodora e insípida. A maior parte da água que 
consumimos é superficial, pois as águas subterrâneas, em geleiras, 
nas etc., possuem difícil acesso e assim, seu uso é complexo. 

Nesse momento, a professora extrapolou a simples leitura 
de dados e trouxe materiais extras que permitirão uma maior 
inferência por parte da turma. É possível, também, construir o 
conceito de água potável e verificar a porcentagem de residências 
que tem acesso à mesma no bairro, na cidade e no município, 
além de discutir, aprofundar os questionamentos e, por fim, tornar 
a aprendizagem significativa. 

Faça valer a pena

1. A geografia apresenta-se como ciência do espaço, a qual se 
preocupa em estudar a realidade a partir do tempo presente. 
Assume tal espaço como um híbrido entre elementos físicos e 
antropizados que se interrelacionam e se transformam ao longo do 
desenvolvimento técnicocientífico.

Os primeiros estudos da geografia como ciência ocorreram 
na Antiguidade, na Grécia Antiga, quando muitos pensadores 
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começaram a questionar a validade das explicações acerca de 
os fenômenos serem obtidas unicamente por meio de mitos e de 
dogmas. Assim, a ideia inicial sobre a geografia como ciência era a 
de que:

a) Ela era uma ciência metodologicamente ainda estruturada.

b) Seria uma síntese, na qual se agregavam valores das outras áreas 
do conhecimento. 

c) Ela era uma ciência atrelada às ciências naturais, para o 
conhecimento das feições da Terra.

d) Seria quantitativa, na medida em que precisa estar atrelada a dados 
para ser reconhecida.

e) Seria metodologicamente definida como um sub-ramo das 
ciências astronômicas.

2.  Até o século XV, o desenvolvimento da geografia como ciência foi 
muito tímido, estando este restrito aos estudos enciclopédicos e sem 
muita relação à realidade nem ao desenvolvimento humano. Com o 
desenvolvimento do sistema capitalista de produção e da Doutrina 
Mercantilista, a geografia toma um impulso considerável e passa 
a exercer papel de suma importância para as nações emergentes, 
nesse momento. Isso se deve:

I. Ao processo de expansão ultramarina, que trouxe a necessidade de 
mapas das rotas dos locais que eram conquistados. 

II. À correlata necessidade do desenvolvimento de mapas mais 
apurados e precisos, com os quais as coroas pudessem comprovar 
as suas conquistas, bem como acessar suas riquezas.

III. Ao desenvolvimento, anterior ao século XVI, do método científico, 
fundamentado na experimentação e na comprovação de dados.

Está(ão) correta(s):

a) Somente I.

b) I e III, apenas.

c) Somente II.

d) I e II, apenas.

e) Somente III.
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3. Durante os primeiros anos do século XX, especialmente após 
1935, o Brasil entra em um período conturbado da história, quando 
Getúlio Vargas instaura a ditadura do Estado Novo. Nessa época, 
toda e qualquer atitude considerada perturbação à ordem vigente 
era severamente castigada. As escolas precisavam desenvolver 
conteúdos que pudessem manter esse status quo e também evitar 
todo e qualquer tipo de questionamento.

Com o ensino de geografia não foi diferente. São características 
dessa época:

a) O ensino por meio  de concepções clássicas e tradicionais, que 
visavam a memorização e a caracterização das paisagens.

b) O ensino por meio  de concepções tradicionais e clássicas, que 
propunham uma inter-relação entre os fenômenos da superfície da 
Terra.

c) O ensino por meio  de concepções Positivistas, que propunham a 
dicotomia latente entre homem e meio natural.

d) O ensino por meio  de concepções Construtivistas, que propunham 
a dicotomia latente entre homem e meio natural.

e) O ensino através de concepções Aristotélicas, que priorizavam o 
ensino cartesiano da geografia clássica.
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Seção 1.2

História da geografia escolar

Diálogo aberto 

Vamos retomar a situação mais comum nas salas de aula de 
Geografia do país: na maior parte das vezes, vemos professores 
repetindo, sem nenhum tipo de problematização, os conteúdos 
dos materiais didáticos (que, na maioria dos casos, são livros), 
sem se preocupar com o desenvolvimento de sequências de  
ensino aprendizagem que possam favorecer o estudo contextualizado 
e que fomentem a construção dos conceitos estruturantes desse 
componente curricular. O resultado são aulas que, na visão dos alunos, 
não passam de memorizações e “decoreba”.

O professor Ricardo leciona Geografia para uma turma de primeira 
série do Ensino Médio, que conta com 30 alunos. Na sua aula, ele 
enfrenta a seguinte situação: seus alunos, ao serem questionados 
acerca das suas expectativas para o ano, no que se refere à geografia, 
não demonstram muito interesse, alegando que se trata de ume 
componente curricular irrelevante na qual só se memorizam datas, 
fatos, lugares e nomes, sem nenhum tipo de contextualização.

Esta é a questão que norteará nossas reflexões nesta situação-
problema: Quais seriam os materiais didáticos mais relevantes para 
o estudo da trajetória do ensino da feografia no Brasil, que, inclusive, 
poderiam mostrar os motivos que levaram às concepções citadas 
pelos estudantes?

Para trabalhar com essa temática, o professor Ricardo dividiu a 
turma em quatro grupos e, para cada um, entregou os seguintes textos:

• Grupo 1: 

Posto desta forma, o Compendio é uma continuidade 
da tradição no concernente ao modelo, o que há nele 
de novo não é apenas aquilo que aparece de noticioso, 
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também, neste caso, uma cópia dos relatórios dos 
presidentes de província sobre as estatísticas das unidades 
administrativas do País. (SOUZA NETO, 2012, s/p). 

• Grupo 2: 

Os métodos quantitativos da moderna geografia 
resolvem não só o problema da utilização de um número 
considerável de características mas também aquele de dar 
a estas características – quando altamente correlacionadas 
– pesos proporcionais a sua participação na explicação 
total da diferenciação entre os lugares, eliminando, ao 
mesmo tempo, o subjetivismo em atribuir-se maior 
significação a uma ou outra variável e contornando a 
objeção de que elas constituem apenas uma parcela 
da realidade espacial, uma vez que praticamente todos 
os dados disponíveis podem ser utilizados, cobrindo, 
senão a totalidade, pelo menos a totalidade possível das 
características dos lugares estudados. (LAMEGO, 2014, 
s/p apud FAISSOL; GALVAO, 1970, p. 21)

• Grupo 3: 

A atual situação da Geografia revela que o pensamento 
crítico e radical, condição da compreensão do mundo 
e que assinalou mudanças profundas nos anos [19]70 e 
[19]80 no Brasil, encontra-se agora em refluxo. Em muitos 
casos, a geografia foi invadida pelo pensamento neoliberal 
que impõe a eficiência e a competência – qualidades 
intrínsecas à burocracia – como objetivo último, fazendo 
com que esta ciência ganhasse uma expressão ideológica 
o que recoloca a questão do papel (responsabilidade) 
do geógrafo na compreensão da sociedade atual. Tal 
mudança foi feita sem uma profunda e rigorosa crítica 
das possibilidades e limites do pensamento de Marx, 
bem como da chamada “geografia crítica”, fundada nesta 
perspectiva teórico metodológica. (CARLOS, 2007, s/p)
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• Grupo 4: 

O homem do século 21 revê o seu relacionamento 
com o meio ambiente e estuda as consequências de 
sua interação desmedida com a natureza. As fronteiras 
políticas se alteram por acordos ou guerras. A globalização 
aproxima, ao mesmo tempo que coloca em conflito 
diferentes povos. Com tudo isso, a maneira de ensinar a 
ciência que estuda a Terra e suas transformações também 
se modifica. (MOÇO, s.d., p.1)

Não pode faltar

Ensinar um componente curricular implica em desenvolvimento 
de práticas de ensino-aprendizagem que sejam capazes de fomentar a 
construção de seus conceitos estruturantes com base no diálogo entre 
os saberes anteriores dos alunos e aqueles que o professor intenta 
construir. Chamamos de conhecimentos prévios toda gama e sorte 
de ideias e pensamentos já trazidos pelos alunos ao longo de sua vida 
e de sua escolarização. Os conhecimentos específicos são aqueles 
construídos na academia, a partir de modelos teóricos e correntes de 
pensamento vigentes à época.

Isso quer dizer que a produção acadêmica do conhecimento está 
diretamente relacionada aos paradigmas pertinentes a tal componente 
curricular no ensino escolar. Assim, consequentemente, a produção 
do conhecimento escolar se vincula à produção do conhecimento 
num contexto acadêmico, ou seja, ele é pensado e construído fora dos 
bancos escolares.

Como observamos anteriormente, a geografia ensinada nas 
escolas brasileiras era profundamente influenciada pela geografia 
europeia. Todo componente curricular sempre é constituído 
em consonância ao seu contexto cultural e conjunturas  
político econômicas. Assim, as transformações ocorridas na Europa, 
no final do século XIX e início do século XX, foram essenciais para 
compreendermos as mudanças nos paradigmas e correntes do 
pensamento geográfico. O processo de construção dos saberes 
geográficos na Europa durante o fim do século XIX e início do século XX 
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foi intensamente influenciado pelo Iluminismo e pelas ideias do filósofo 
Immanuel Kant (1724-1804). Esse filósofo acreditava que a experiência 
era fundamental no processo de construção do conhecimento. 

Para Kant, o homem constituía seus saberes por meio da razão 
e mediante sua experiência, sensações, sentidos e emoções. Por 
meio dessas experiências e percepções era possível revisitar tais 
conhecimentos e, assim, reconstruí-los. Dessa forma, a razão dá força 
à experiência no processo de construção dos saberes sem, todavia, 
confirmar que esta é a premissa para a reelaboração dos mesmos. Essas 
colocações influenciaram o pensamento dicotômico da geografia à 
época. Os estudos da geografia física deveriam ser o fundamento para 
as outras vertentes do conhecimento geográfico, como a geografia 
humana, econômica e política, por exemplo.

Mesmo que Kant tenha desenvolvido, constituído e construído um 
pensamento fragmentado entre homem e meio, o reconhecimento 
da Geografia como ciência do espaço e do tempo presente foi de 
suma importância, na medida em que agora sua presença como tal se 
estabelece.

Kant foi professor de Geografia e sua prática docente procurava 
mostrar como o conhecimento do mundo (por ele entendido como 
parte da geografia física e a descrição dos elementos do meio) viabilizou 
a estruturação de conceitos fundamentais da nossa ciência, a saber: 
paisagem, lugar, território, região e espaço. Humboldt, explorador 
alemão, ao proporcionar descrições detalhadas dos locais por onde 
esteve, foi influenciado pelas ideias kantianas.

Assim, a geografia escolar passa a se apoiar nesse paradigma 
para desenvolver suas práticas educativas e metodologias de ensino-
aprendizagem. Sabemos que os saberes escolares são fruto das 
discussões acadêmicas e, por sua vez, estão diretamente relacionadas 
ao contexto histórico-cultural. O processo do neocolonialismo do 
século XIX e a busca por novas conquistas (e novos territórios) assumiu 
protagonismo no desenvolvimento das ciências e do conhecimento. 
A geografia passa a ter uma grande e fundamental importância nesse 
sentido. Ensinar às crianças, de forma “enciclopédica”, as características 
físicas (prioritariamente) dos novos lugares conquistados reforçava o 
papel dos estados europeus no contexto da colonização.
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Os professores de Geografia são sempre questionados acerca do 
que ensinam aos seus alunos. É muito comum, quando um aluno 
obtém um resultado não muito bom em nosso componente 
curricular, ouvir reclamações das famílias e a problematização 
da falta de motivo para esse mau desempenho, haja vista que a 
Geografia foi historicamente consolidada como uma disciplina 
de memorização.

De fato, a depender da geração, muitos familiares trazem consigo 
lembranças desses momentos “enciclopédicos” do ensino de 
geografia e costumam acreditar que tudo continua do mesmo 
jeito. Quando isso ocorrer, não desconverse. Mostre que sim, 
em tempos anteriores, a geografia era mesmo ensinada dessa 
maneira, mas que isso trouxe muitas consequências negativas e, 
portanto, hoje se trabalha com uma nova perspectiva de ensino, 
que prioriza o diálogo e a formação de indivíduos conscientes 
acerca de seu meio e de sua realidade. 

Reflita

Como sabemos, a Geografia, como disciplina escolar, é ministrada 
pela primeira vez no Brasil em 1837, com a inauguração do Colégio 
Pedro II, no Rio de Janeiro. Sua estruturação, enquanto componente 
do ensino escolar, exigiu a importação de modelos europeus de 
educação, haja vista que não existia nada aqui que pudesse servir de 
referência. A França e seu modelo educacional foram importados, 
em quase sua totalidade, para o Brasil e isso incluía a Geografia como 
componente curricular. 

A geografia aqui ensinada não passava de mera cópia do que era 
ensinado nas escolas francesas, com algumas adaptações que, ao 
serem realizadas, eram supervisionadas de perto pelo governo. Os 
compêndios eram sutilmente transformados, após importação, e os 
professores se restringiam à sua mera reprodução mediante traduções 
e/ou versões malfeitas. Portanto, é seguro afirmar que durante muito 
tempo (praticamente até meados do século XX), a escola francesa foi 
praticamente hegemônica no ensino da geografia no Brasil. Alunos 
simplesmente memorizavam nomenclaturas sem realizar nenhuma 
conexão com sua realidade e muito menos nela interagirem.
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Com o início do século XX e a emergência do capitalismo industrial, 
a demanda por matérias-primas e mercados consumidores é ainda 
maior. As ideias de Kant, associadas às descrições das conquistas de 
Humboldt, fundamentaram os princípios para um novo paradigma ao 
ensino da geografia: o Positivismo.

O Positivismo exercerá marcante influência na geografia e 
na geografia escolar. Caracterizado por uma forte fragmentação 
do conhecimento, caminha na direção oposta às visões até 
então desenvolvidas, que eram bem mais integradoras, apesar de 
dicotômicas. 

Kant já havia apregoado que a compreensão do espaço era fruto 
do entendimento dos fenômenos físicos associados às sensações, 
oriundas das experiências ali vividas e promovidas a partir dos 
elementos do próprio meio. 

Por isso, o Positivismo leva a um fracionamento do conhecimento 
que, agora, passa a ser altamente segmentado. A geografia passa a 
ser ensinada a partir de frentes, como geografia física, humana, 
econômica, geral, do Brasil, biogeografia, climatologia e assim por 
diante. Cada uma dessas áreas da geografia eram desconexas umas 
das outras. Prioriza-se a especialização em detrimento à unidade. A 
produção acadêmica começava a ser cada vez mais específica e esse 
novo paradigma formou professores licenciados que, em razão desse 
discurso, passaram a disseminar tais ideias pelos bancos escolares.

O Positivismo é marcante no ensino da geografia no Brasil. Para 
reconhecer sua presença no contexto dessa época, repare que 
a maior parte das obras apresenta muitas e longas descrições. 
Elas abordam, em primeira instância, o meio físico e depois o 
meio humano sem, contudo, estabelecer uma relação entre eles. 
Nesse sentido, também se busca uma quantificação mensurável 
de tais fenômenos, recorrendo-se comumente a um conjunto 
de dados, que poderia transmitir maior credibilidade aos estudos.

A observação, a análise de dados e a enumeração dos fenômenos, 
em consonância às duas primeiras ações, levariam à dedução e a 

Assimile



U1 - O ensino de geografia32

possíveis comparações, para que o pesquisador chegasse a uma 
conclusão. Para os positivistas, somente o método científico 
poderia credenciar a validade de uma ciência.

A máxima do Positivismo dentro da geografia tradicional é assumir 
que esta se resume a ser uma ciência que estaria entre o meio e o 
homem, sem, contudo, existir a conexão entre eles.

O ensino da geografia fomentou a construção de um currículo 
linear, assumindo caráter cumulativo ao longo do progresso 
da escolarização. Buscava-se uma linguagem universal para a 
geografia, que tivesse por base a universalização matemático 
tecnicista. As escolas europeias reproduziam o ensino da geografia 
por meio, apenas, de métodos expositivos. Aos docentes cabia o 
mero papel de transmissor do saber absoluto e aos discentes a 
sua reprodução, ou seja, a mera memorização desses saberes. 
Foi, portanto, um ensino conteudista, que não promove uma 
contextualização e tampouco as interpolações acerca do 
que se ensina. O ato de aprender se restringia à reprodução, à 
memorização.

No Brasil, no início do século XX, destacam-se os trabalhos 
de Aroldo de Azevedo (1910-1974). Ele representa uma corrente 
conservadora do ensino de geografia. Foi autor de vários livros 
didáticos, nos quais enfatizava a geografia do Brasil e, por meio da 
AGB (Associação de Geógrafos do Brasil), publicou muitos manuais 
de ensino de geografia, sempre associados à grande influência 
francesa e bastantes sistemáticos, contendo muitas descrições e 
análises permeadas por estudos de natureza socioeconômica, a 
partir dos quais se engendravam conclusões.

Notoriamente, a obra de Azevedo é recheada dos pressupostos 
metodológicos de Ratzel e La Blache, além do paradigma 
positivista. Nela encontramos o discurso da neutralidade do 
homem perante o meio físico e descrições desconexas da 
realidade, extremamente conteudistas e cumulativas, ou seja, o 
aprendizado era unidimensional. Não notamos conexões com a 
realidade e a geografia é entendida como uma ciência estática e 
sedimentada.
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Esse modelo entra em conflito com as propostas de Delgado 
de Carvalho  (1884-1980) que, com o alvorecer do século XX e na 
recém proclamada República do Brasil, buscava a identidade desse 
campo científico. Isso implicaria em um maior conhecimento dos 
lugares, das paisagens, do território nacional. O ensino de geografia 
restrito à mera reprodução de compêndios franceses não mais 
supria à nossa demanda. Muitos críticos começaram a clamar por 
mudanças e a chamada geografia tradicional (de memorização 
e característica descontextualizada) começa a entrar em choque 
com as novas tendências, sobretudo aquelas que contestam a 
validade de seus conteúdos ensinados.

O papel de Delgado de Carvalho é fundamental nesse sentido. 
Sua obra passa a questionar a real necessidade de toda essa 
memorização e a ausência de sentido prático que isso tudo gerava. 
Para Delgado, era necessário iniciar os estudos em geografia pelos 
componentes do meio físico. Este deveria ser o alicerce sobre 
o qual a realidade do aluno se insere. A realidade, em nenhuma 
hipótese, deveria ser descartada, muito pelo contrário: ela deveria 
ser o início. Nesse novo cenário do ensino de geografia, chamavam 
a atenção os estudos de geografia humana, que deveriam ocorrer 
nas aulas dedicadas para este fim, como já era a tendência no 
Velho Mundo.

Apesar de apresentar uma visão um tanto quanto dicotômica 
em certos aspectos (uma dualidade entre geografia humana 
e física), as contribuições de Delgado de Carvalho foram 
ímpares para o ensino de geografia no Brasil. Ele rompeu com 
o tradicionalismo enciclopédico e com um ensino que priorizava 
meras memorizações de conteúdos muito distantes da realidade 
dos alunos. Vale ressaltar que ele não desprezava tais conteúdos, 
mas acreditava que eles deveriam ser ensinados à luz comparativa. 
Ou seja, o estudante já deveria ter um sólido arcabouço de 
conhecimentos acerca de sua própria realidade, tanto da geografia 
humana quanto da geografia física, para que, ao estudar outras, 
conseguisse comparar, além de acrescentar dados.

Esse embate entre correntes mais tradicionalistas e mais 
próximas da escola nova vão permear o cenário do ensino da 
geografia no Brasil até meados dos anos 1950, quando novas 
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ideias passaram a ser discutidas e então, nas décadas posteriores, 
nos anos de 1960 a 1970, assiste-se ao aparecimento e o 
desenvolvimento da geografia quantitativa.

A partir disso, houve a emergência de um novo modelo, o 
quantitativo, que passou a ser trabalhado em todas as universidades: 
a geografia teorética ou quantitativa. Essa perspectiva ganhou força 
no momento em que se explicitava a necessidade da utilização de 
métodos matemáticos e estatísticos, com o intuito de se aproximar 
às ciências exatas, exaltadas à época. Outra mudança só ocorrerá 
com as influências do pensamento marxista e a geografia crítica, 
que mostrará uma nova concepção de espaço, entendido a partir 
de uma lógica capitalista, na qual se considera a circulação ampla de 
pessoas, mercadorias e capital, como variáveis muito importantes 
na concepção da geografia como ciência e na compreensão dos 
seus conceitos estruturantes. Como sempre, chamamos a atenção 
para o fato de que o conhecimento construído na academia não é 
desvinculado do contexto social, histórico e cultural. 

A geografia crítica emerge justamente quando a intervenção 
humana no meio passa a ser mais explícita e as consequências 
dos abusos do homem – em relação ao meio físico – cobram 
seu preço. O meio físico passa a ser compreendido como um 
produto e uma condição do homem, ao longo do tempo e do 
desenvolvimento das formas de apropriação. Logo, a geografia 
crítica combate ferozmente a neutralidade anteriormente 
apregoada pela geografia quantitativa. Contrariamente, acreditava-
se no papel determinante dos movimentos sociais, sobretudo de 
cunho socialista, como fundamentais para o entendimento dos 
conceitos estruturantes.

Para alguns teóricos, entre eles David Harvey (1996), a chegada 
da Pós-modernidade imprimiu um processo de “encurtamento 
das distâncias”, viabilizado pelo amplo desenvolvimento dos meios 
de comunicação e dos transportes, uma vez que a compreensão 
do espaço geográfico passa a buscar uma visão totalizante e 
não mais fragmentada, linear e cumulativa do saber. O debate 
na academia passa a ser permeado por questões ecológicas e 
ambientais. No mundo todo, a geografia passa a ser associada 
como uma das áreas do conhecimento com melhor preparo  
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teórico metodológico para a compressão dessa nova condição 
humana.

A Pós-Modernidade é discutida na geografia por Milton Santos 
(1926-2001) em seus estudos sobre as cidades, o mundo 
subdesenvolvido e suas concepções acerca do espaço 
geográfico. Santos nos mostra que o espaço é produto e condição 
das interações entre elementos do meio e elementos antrópicos. 
Isso ocorre em caráter dinâmico e constante, ao longo do tempo 
e do desenvolvimento técnico-científico. Por isso, cunhou um 
termo para a atual realidade, que é o meio técnico-científico--
informacional.

Como características deste, temos a chamada globalização ou, 
como Santos preferia, a mundialização. Esse fenômeno consiste 
na universalização da circulação de bens, mercadorias, pessoas e 
informações pelo mundo. Esse processo só se viabiliza mediante 
o enorme e vultuoso desenvolvimento técnico-científico, 
verificado após a década de 1970, que impulsiona, dentre outros 
fatores, o desenvolvimento de modernos meios de comunicação 
e de transportes. A isso associa-se a ideia de que o mundo agora 
é “menor”, pois é muito mais acessível às pessoas.

No entanto, Santos chama a atenção para a desigualdade e a 
exclusão social, processos esses que crescem na mesma medida 
em que o desenvolvimento técnico-científico causa perplexidade 
na atualidade.

Exemplificando

Assim, o espaço passa a ser compreendido como um híbrido, 
constituindo suas materialidades mediante a relação dinâmica 
entre os elementos físicos e antrópicos, ao longo do tempo e 
do desenvolvimento técnico-científico. É este o momento vivido 
pela geografia, não só europeia, mas mundial. O conhecimento 
geográfico assume seu caráter holístico e multifacetado além de, 
assim, passar a ser ensinado de maneira crítica.

As perspectivas do ensino da geografia após 1970 acompanham 
as transformações verificadas em nível mundial a partir desta 
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data. A geografia também passa por mudanças, pois a vertente 
quantitativa, como vimos, é bastante criticada, sobretudo por 
fomentar um ensino supostamente neutro e descontextualizado. 
A vertente crítica, por sua vez, de forte cunho marxista, propõe 
reflexões mais voltadas para as interações sociais.

Todo esse movimento na academia gerou inúmeros debates 
acerca do ensino de geografia. As maiores críticas estavam 
justamente na distância entre aquilo que acontecia no âmbito 
acadêmico em relação à realidade escolar cotidiana. Eram comuns 
ponderações acerca da falta de parâmetros ideológicos no ensino 
da geografia, bem como na definição única de um desses. A falta 
traria alienação; o excesso, doutrinação tendenciosa.

Hoje o discurso é outro. É preciso buscar um caminho que possa 
promover a integração entre os saberes geográficos. Notamos que 
a Geografia, assim como os outros componentes curriculares, tem 
buscado, nas teorias pedagógicas, vieses que possam lhe orientar 
no processo de construção de seus saberes específicos. 

Apesar das particularidades inerentes aos diversos campos 
de conhecimento, é claro que todos buscam o diálogo entre 
os saberes prévios e aqueles específicos de seu componente 
curricular. Tem sido assim com a Geografia, sobretudo após 
a abertura política e o crescimento da autonomia dentro dos 
ambientes, tanto acadêmicos, quanto escolares. 

É bastante comum encontrarmos a geografia escolar como 
tendo todo seu escopo de conhecimento construído e constituído 
a partir da conversa entre os saberes acadêmicos e aqueles 
produzidos nos bancos escolares. Este último, está diretamente 
relacionado à realidade circundante à escola e também às 
materialidades espaciais. O professor sempre é visto como um 
mediador entre esses conhecimentos e como aquele que atua 
como um mentor, para que seus alunos possam conhecer com 
autonomia e interagir nesse meio, por meio das interpolações 
realizadas por estes mediante suas trajetórias escolares e os 
diversos processos de ensino-aprendizagem aos quais foram 
apresentados ao longo da vida.
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Para um aprofundamento acerca da geografia escolar, 
recomendamos:

CAVALCANTI, L. de S. Geografia, escola e construção de 
conhecimentos. Campinas: Papirus Editora, 2006.

Pesquise mais

Sem medo de errar

O professor Ricardo leciona para a primeira série do Ensino Médio, 
em uma classe de 30 alunos. Muito empolgado com o primeiro 
dia de aula e sabendo das particularidades da faixa etária, resolveu 
promover um debate inicial sobre as expectativas que os estudantes 
apresentavam acerca da geografia. O professor esperava que os 
alunos pontuassem aspectos relevantes, tais como discussões sobre 
o processo de ocupação e construção do espaço, tendências atuais 
de configuração sócio-espacial e assim sucessivamente. Contudo, 
detectou que a turma não estava motivada, pois, em sua visão, a 
Geografia era mais um componente curricular de memorizações e 
descrições.

Nesse momento, o professor Ricardo deve solicitar a leitura 
dos fragmentos, aos grupos. Em seguida, deve pedir para que eles 
apresentem as características principais de cada uma das correntes de 
pensamento da geografia. Mesmo sendo alunos do Ensino Médio, eles 
são capazes de notar as diferenças entre as formas de pensamento. 
Após isso, o professor deve acompanhar a socialização das ideias 
que serão expostas pelos grupos e realizar as devidas mediações. 
Para concluir a atividade, é possível realizar um debate e mostrar aos 
alunos o quanto as formas de se ensinar geografia mudam conforme 
o paradigma histórico. É importante mostrar que as concepções que 
envolviam somente a memorização e a repetição/reprodução desses 
saberes perduraram por muito tempo e ainda hoje, muitas vezes, se 
confundem com o próprio componente curricular.

Nesse sentido, o professor Ricardo também deverá chamar a 
atenção para o fato de que simples memorizações e descrições são 
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técnicas que não despertam o criticismo nos alunos. Essa discussão 
é fundamental para o contexto em que se prezava por um ensino 
supostamente “neutro”, no qual o aluno restringia seu papel a de mero 
“receptor” de conhecimentos e o professor, de mero “transmissor” de 
uma verdade absoluta e imutável. É nesse momento que é possível 
questionar a turma: Será que é para isso que devemos aprender? Será 
que é para isso que os professores foram formados? Obviamente que 
a resposta é um categórico “não”. A Geografia deve se prezar ao papel, 
assim como os demais componentes curriculares, de formar cidadãos 
críticos acerca da sua realidade para que nela possam ser capazes de 
realizar inferências. Como isso deve ser feito? A partir da alfabetização, 
da instrumentalização e sistematização dos saberes, além do uso das 
ferramentas específicas desse componente curricular.

Avançando na prática 

Leitura de dados em geografia

Descrição da situação-problema

A análise da informação geográfica passa pela compreensão de 
dados. Isso quer dizer que o aluno precisa ser capaz de ler e interpretar 
uma gama variada de informações e verificar se estas informações são 
georreferenciadas, ou seja, apresentam uma forma de representação 
gráfica. Isso quer dizer que o trabalho com gráficos e tabelas é essencial 
e deve ser realizado a partir das séries iniciais do Ensino Fundamental. 

Sabendo do desafio que é trabalhar com esse tipo de material 
pedagógico, a professora Bruna, que leciona para o 6° ano do Ensino 
Fundamental II, em uma turma com 30 alunos, precisava trabalhar 
o conceito de IDH (Índice de Desenvolvimento Humano). Para iniciar 
as discussões, preparou uma atividade diagnóstica na qual trouxe os 
seguintes dados:

• IDH do País A: 0,663 (LISTA, 2013) – é um país europeu;

• IDH do País B: 0,755 (LISTA, 2013) – é um país sul-americano;

• IDH do País C: 0,822 (LISTA, 2013) – é um país sul-americano.

Após explicar e construir o conceito de IDH com a turma, a professora 
Bruna solicitou que levantassem hipóteses para tentar concluir quais 
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seriam os países A, B e C, analisando apenas os dados referentes ao 
IDH. Como seus alunos costumam associar a geografia à uma disciplina 
de memorização, logo disseram à professora que em geografia não 
se estudam “números” e, sim, se “decora” o nome dos países e suas 
características.

Com base nessas afirmações, a professora Bruna precisa, agora, 
refletir de que forma poderia reverter essa situação, a fim de que a turma 
percebesse o quanto o estudo de dados quantitativos é importante na 
leitura do espaço geográfico.

Ela precisa pensar, portanto, de que forma poderia diversificar tal 
atividade para que ela pudesse, ao mesmo tempo, romper com esse 
estigma associado ao ensino da geografia e também promover uma 
aprendizagem significativa do conceito de IDH.

Resolução da situação-problema 

Para promover um processo de ensino-aprendizagem significativo 
do conceito de IDH e, ao mesmo tempo, mostrar à turma que o 
estudo do espaço geográfico e da geografia é muito mais do que 
uma simples memorização de informações, acrescentando ainda 
que, sim, a geografia também deve se apropriar de dados estatísticos 
e matemáticos para compreender o espaço, a professora Bruna os 
associou às seguintes imagens, sem contudo mencionar de onde 
eram (nem a fonte e tampouco associar aos dados de IDH), apenas 
nomeando-as por Imagem 1, 2 e 3:

Fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Mold%C3%A1via#/media/File:Transnistrienfortress.jpg>. Acesso 
em: 8 nov. 2016.

Imagem da Cidade nº 1 
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Fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Santiago_(Chile)#/media/File:Avenida_Providencia.jpg>. Acesso 
em: 8 nov. 2016.

Imagem da Cidade nº 2  

Fonte:,<https://pt.wikipedia.org/wiki/Turismo_em_Pernambuco#/media/File:Olinda_e_Recife.
PNG>. Acesso em: 8 nov. 2016.

Imagem da Cidade nº 3 

A professora Bruna solicitou aos alunos que associassem 
as imagens aos respectivos dados de IDH. Para tanto, ela deve 
promover uma análise das paisagens das imagens. É com isso 
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que conseguiremos definir quem é quem. Observar a cordilheira 
de montanhas presente na Imagem 2 permite levantar a hipótese 
de que esse país esteja na América do Sul, pois o aluno pode 
recordar dos Andes. Já no caso da Imagem 3, é notória a presença 
de um corpo hídrico e, em primeiro plano, igrejas coloniais, 
típicas do Brasil. Mesmo que os alunos da professora Bruna não 
correlacionem diretamente ao nosso país, devem ser capazes de 
logo associar à América do Sul, área de colonização europeia. Por 
fim, na Imagem 1 é possível notar um castelo, elemento típico da 
Europa. Assim, ela já buscou trabalhar com a habilidade de análise 
e com o conceito estruturante de paisagem em geografia. 

A partir dessa primeira identificação, ela já é capaz de trabalhar 
com a turma as realidades de cada uma dessas imagens e de seus 
respectivos países e, de forma significativa, construir o conceito 
de IDH.

O mais interessante dessa atividade é mostrar que existem 
países europeus com IDHs mais baixos que o do Brasil e há países 
sul-americanos que apresentam melhores condições de vida, 
tanto em relação ao nosso país quanto em relação à Europa.

Faça valer a pena

1. Na etapa final Ensino Fundamental II, deve-se supor que o aluno 
já é capaz de aprofundar suas ideias e seu raciocínio, desenvolvendo 
contextualizações mais refinadas acerca do espaço geográfico e de 
suas representações. Incrementar o trabalho com outros produtos 
cartográficos além dos mapas, assim como com outras linguagens 
além dos textos teóricos, devem ser práticas adotadas pelos 
professores de Geografia.

Além dessas práticas, há também algumas outras propostas nos 
PCNs, que vêm sendo aprimoradas pelos docentes e cujos resultados 
têm sido bastantes positivos. Destacamos:

a) O trabalho com os temas transversais e a integração com outras 
disciplinas (trabalho multidisciplinar).

b) O trabalho com múltiplas inteligências e com os compêndios 
multidisciplinares.
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c) O estudo das correntes de pensamento geográfico em sala e o 
contraponto entre elas.

d) A retomada da geografia teorética e do método científico 
experimental. 

e) A retomada dos temas universais e dos compêndios experimentais.

2.  Os PCNs – Parâmetros Curriculares Nacionais – se apresentam 
como documentos nos quais o professor encontra a concepção de 
área de seu componente curricular, como esse componente entende 
seus conceitos principais, propostas de divisões de conteúdo, além 
dos principais objetivos que cada ano/série devem atingir ao serem 
concluídos.

O trabalho com os PCNs no Ensino Médio, a última etapa da 
Educação Básica, prevê o desenvolvimento e a construção de 
__________________ por meio de_______________.

As palavras que completam corretamente as lacunas acima podem 
ser encontradas, respectivamente, na alternativa:

a) habilidades; sistemas.

b) sistemas; habilidades.

c) competências; sistemas.

d) sistemas; competências. 

e) competências; habilidades.

3.  Compreender o espaço geográfico como um híbrido constituído 
a partir das relações humanas e do meio físico é fundamental para 
ensinar geografia na atualidade. Contudo, essa premissa foi, durante 
muito tempo, ignorada, quando a geografia na academia era 
fortemente influenciada por modelos europeus, sobretudo aqueles 
relacionados ao determinismo geográfico.

O determinismo geográfico, paradigma da geografia durante 
o final do século XIX e início do século XX, foi responsável pela 
criação de modelos nos quais o professor era o detentor de todo 
o conhecimento e o aluno um mero receptáculo. Nesse sentido, a 
metodologia de ensino e a forma de ensinar que mais se aproximam 
desse paradigma pode ser encontrada na alternativa:
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a) Geográfica crítica, crítica ao pensamento geográfico.

b) Nova geografia, crítica ao pensamento quantitativo na geografia.

c) Geografia tradicional, memorizações e descrições.

d) Geografia teorética, crítica ao pensamento geográfico.

e) Geografia da percepção, memorizações e descrições.
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Seção 1.3

Aspectos legais sobre o ensino de 
geografia no Brasil

Diálogo aberto 

Como vimos no contexto de aprendizagem, o professor precisa 
desenvolver uma atividade que rompa com a ideia apresentada pelos 
alunos de que a Geografia era um componente curricular que se 
limitava a promover estudos descritivos e enciclopédicos acerca da 
realidade, que era entendida como estática e sedimentada.

Isto posto, o professor Ricardo refletiu: Quando é que a Geografia 
começa, efetivamente, a ser ensinada, como componente curricular 
no Brasil? Como as transformações históricas, políticas e sociais 
influenciaram as transformações nas concepções de ensino da 
geografia? Como avaliar e mensurar as diferenças entre as concepções 
pretéritas acerca da geografia como componente curricular e as atuais, 
no que se refere ao processo de formação do aluno crítico?

Para elaborar uma sequência didática, por meio da qual pudesse 
mostrar aos seus alunos que a Geografia não era meramente um 
componente curricular de descrição e memorização, ele iniciou a 
aula dividindo a turma em três grupos. Cada grupo recebeu uma frase, 
extraída da obra “Os Sertões”, de Euclides da Cunha, a saber:

O sertanejo é, antes de tudo, um forte. 
Transmontadas as serras, sob a linha fulgurante do 
trópico, vêem-se, estirados para o ocidente e norte, 
extensos chapadões cuja urdidura de camadas 
horizontais de grés argiloso, intercaladas de 
emersões calcárias, ou diques de rochas eruptivas 
básicas, do mesmo passo lhes explica a exuberância 
sem par e as áreas complanadas e vastas.
É que nessa concorrência admirável dos povos, 
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evolvendo todos em luta sem tréguas, na qual a 
seleção capitaliza atributos que a hereditariedade 
conserva, o mestiço é um intruso. 
Não lutou; não é uma integração de esforços; é 
alguma coisa de dispersivo e dissolvente; surge, de 
repente, sem caracteres próprios, oscilando entre 
influxos opostos de legados discorde (CUNHA, 
1984, p.4 ).

Em seguida, solicitou aos alunos que comentassem os trechos, 
mostrando aonde eles reconheciam a geografia em cada um deles.

Não pode faltar

O ensino de geografia foi institucionalizado no Brasil no final do 
século XIX e, como já vimos anteriormente, foi muito influenciado 
pela geografia e pela geografia escolar desenvolvida na Europa, 
sobretudo no início do século XX. Até praticamente meados do século 
passado, a Geografia Escolar era conhecida como um componente 
curricular que priorizava as memorizações e era ensinada de forma 
descontextualizada e desinteressante; em nada remetia à realidade 
dos alunos. Se partimos do pressuposto de que devemos ensinar 
uma ciência do tempo real e do presente, as memorizações e 
fundamentações desconexas, típicas da corrente de ensino tradicional 
da geografia, não viabilizam um processo de ensino-aprendizagem 
para a atualidade, na medida em que exigem abstrações intangíveis 
para a maioria dos educandos.

A Geografia deve ser ensinada desde a Educação Infantil? Sim! 
Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei 
9394/96, alterada pela Lei 12796/13), a Educação Infantil (E.I.) prevê 
o trabalho deste componente curricular com crianças de 0 a 5 anos 
de idade, fazendo parte, assim, da Educação Básica, sendo oferecida 
de forma obrigatória e gratuita. 

Sendo assim, a Geografia deve ser incluída no rol dos 
componentes curriculares desde a Educação Infantil, passando pelo 
Ensino Fundamental I (E.F.I), Ensino Fundamental II (E.F.II) e indo até 
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o Ensino Médio (E.M.). Para os professores, parece estar muito claro 
o que se deve ensinar no E.F.I, II e E.M., contudo, a construção dos 
saberes geográficos na primeira fase (E.I.) da Educação Básica, parece 
obscura.

Sabemos que é na escola que ocorre o primeiro processo de 
socialização da criança fora do seio familiar. É, dessa forma, na 
Educação Infantil que ela inicia seu processo de compreensão da 
realidade circundante que vai além do seu círculo inicial. Associado 
a isso, temos, igualmente importante, os primeiros convívios 
com indivíduos oriundos de outras realidades, muitas das vezes, 
heterogêneas. Ensinar geografia como ciência do tempo presente, 
tendo o meio circundante como ponto de partida é, dessa forma, 
essencial para a formação de indivíduos capazes de inferir em suas 
realidades, a partir de sua leitura e compreensão.

A Geografia deve prover o aluno das ferramentas necessárias para 
construir seus conceitos estruturantes, a partir de sua linguagem. A 
linguagem da geografia, como sabemos, é a cartografia. Portanto, 
alfabetizar em geografia é o que se denomina de alfabetização 
cartográfica ou geográfica. Nesse sentido, a E.I. é o momento de se 
ensinar os fundamentos para a leitura do espaço, sempre entendido 
como um híbrido entre os fenômenos físicos e antropizados, em 
constante transformação.

O professor precisa se atentar para os significados sociais da 
realidade, para as materialidades, visualizando e trabalhando com as 
expressões materiais das relações sociais. Não se deve pensar que 
a criança está alheia à realidade porque isso não ocorre. E é esse 
mundo, esse espaço, na qual ela vive e convive, no qual ela vê e revê 
as materialidades das relações sociais, no qual ela e seus colegas 
estão inseridos, que a vida acontece.

Ler o mundo, ler o espaço e compreender que 
as paisagens que podemos ver são resultado da 
vida em sociedade, dos homens na busca da sua 
sobrevivência e da satisfação das suas necessidades. 
(CALLAI, 2005, p. 228-229) 
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Assim, acreditamos que a leitura de mundo, isto é, o processo 
de alfabetização cartográfica, deve ser iniciado a partir da Educação 
Infantil, para que as crianças já sejam iniciadas nas ferramentas para a 
leitura e a compreensão das paisagens, para que os lugares apresentem 
sentidos e significados sociais. O professor deve trabalhar com toda 
a gama de conhecimentos prévios da turma, associando-os àqueles 
específicos da geografia. Ler o espaço em tempo presente, por meio 
das ferramentas e do conceitos, promovendo o entendimento e a 
compreensão, de forma significativa, da realidade: é assim que se 
deve iniciar o caminho dos alunos, na seara da geografia.

É muito importante que o professor considere as questões e 
temáticas relacionadas à cultura e à identidade cultural da criança, 
da escola, da comunidade, do lugar e assim sucessivamente. 
Trabalhar com os conhecimentos prévios, nessa fase do 
desenvolvimento da criança, é promover o diálogo entre os 
saberes geográficos e os vividos e convividos por eles. Apropriar-
se das paisagens e dos lugares por meio dos sentidos e das 
sensações pode ser uma experiência muito expressiva para a turma, 
enquanto fomenta a sensação de pertencimento e o processo de 
ensino aprendizagem se torna significativo. A criança passa a 
desenvolver-se autonomamente e isso cria possibilidades 
de interpolação no processo de leitura e compreensão do 
espaço. Assim, o entendimento da dinâmica espacial, dos 
atores sociais e das relações destes com o meio físico será 
amplamente compreendido.

Assimile

As séries iniciais da Educação Básica são, dessa maneira, muito 
importantes para o processo de alfabetização geográfica. O Ensino 
Fundamental, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Brasileira (Lei 9394/96) é dividido em dois ciclos: o E.F.I, abrangendo 
cinco anos e o E.F.II, com quatro anos de duração, completando-se, 
assim, a escolarização obrigatória prevista na lei supracitada, com o 
aluno em seus 14 anos de idade, pelo Ensino Fundamental em seu 
total de nove anos. 

Nas séries iniciais do E.F.I é essencial que o processo de alfabetização 
geográfica, já iniciado na Educação Infantil, tenha continuidade. 
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Para tanto, é preciso que o professor tenha clareza na sua própria 
concepção da área, isto é, assimilar quais são os referenciais teóricos 
e metodológicos adotados para assim ser capaz de contextualizar 
o processo de construção dos conceitos geográficos, de forma 
integrada à realidade.

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais para a área de 
Geografia no Ensino Fundamental: 

No primeiro ciclo, o estudo da Geografia deve 
abordar principalmente questões relativas à 
presença e ao papel da natureza e sua relação 
com a ação dos indivíduos, dos grupos sociais e, 
de forma geral, da sociedade na construção do 
espaço geográfico. Para tanto, a paisagem local e 
o espaço vivido são as referências para o professor 
organizar seu trabalho. (BRASIL, 2001, p. 87)

A alfabetização geográfica deve prosseguir, enfatizando os 
conceitos estruturantes de paisagem e lugar, fundamentais para a 
compreensão do espaço. Assim, o professor precisa desenvolver 
atividades de ensino-aprendizagem que sejam capazes de valorizar a 
realidade, além dos locais de vivência e convivência das crianças. Para 
tanto, deve assumir o papel de mediador em relação ao mundo, entre 
os saberes já trazidos pelos seus alunos e aqueles que ele intenta 
construir, ou seja, conhecimentos específicos da geografia. 

No primeiro ciclo do Ensino Fundamental deve-se priorizar os 
estudos que partam da realidade da turma, ou seja, do bairro, 
da comunidade escolar, do seu espaço de convivência. Busque 
o entendimento de como as crianças percebem esses lugares, 
essas paisagens. Trabalhe com croquis e desenhos, discuta quais 
são as inter-relações verificadas entre os elementos do meio 
físico e os humanizados. Observe como os alunos percebem 
essas paisagens, como apreendem seu cotidiano, os lugares e 
quais são os significados geográficos e prévios dos mesmos. 

Exemplificando
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Seja o mediador desse profícuo diálogo e assim, você, professor, 
será capaz de promover uma aprendizagem significativa. Com 
isso, seus alunos formarão uma consciência autônoma acerca 
da realidade circundante, aferindo circunstâncias e nela inferindo 
futuras transformações.

Os produtos cartográficos (mapas, cartas topográficas, 
croquis, imagens de satélite, cartas, plantas baixas etc.) são 
fundamentais para a compreensão e o entendimento do 
espaço. Eles são representações gráficas importantes para 
a leitura da superfície terrestre e, por isso, para a leitura do/
de mundo. Como sabemos, a cartografia é a linguagem da 
geografia, e ser alfabetizado nessa linguagem pressupõe  
apropriar-se de tais produtos cartográficos e, a partir das 
geoinformações ali representadas, compreender o espaço. 

É por isso que, nas séries iniciais, vemos os croquis 
e os desenhos como as melhores ferramentas para 
o desenvolvimento de sequências didáticas para o  
ensino aprendizagem. Desenhar paisagens, elaborar croquis de 
alguns lugares, relacionados sempre aos espaços de vivência, 
pode enriquecer o aprendizado, tornando-o significativo.

No segundo ciclo do Ensino Fundamental I, partimos do 
pressuposto de que os alunos já foram iniciados no processo de 
alfabetização cartográfica/geográfica e que, agora, é o momento 
de prosseguir com alguns refinamentos. Nessa fase, é necessário 
promover uma leitura do espaço a partir de ferramentas pedagógicas 
mais diversificadas, ou seja, outros produtos cartográficos além dos 
croquis e desenhos, porque, nessa fase, os alunos já são capazes 
de estabelecer parâmetros no processo de leitura e compreensão 
do espaço. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais para a área de 
Geografia no Ensino Fundamental, “[...] outras escalas podem ser 
abordadas e analisadas, já não apenas como fator de comparação 
— tal como foi proposto para o primeiro ciclo — mas sim como 
conteúdos a serem aprendidos” (BRASIL, 2001, p. 93). 
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A aprendizagem significativa é intensificada quando o professor 
tem à sua disposição ferramentas pedagógicas diversificadas. 
Os próprios PCNs chamam à atenção para a necessidade de se 
trabalhar com as habilidades de generalização, abstração, síntese, 
comparação e etc. por meio do uso de tecnologias e materiais 
diferenciados. 

É fundamental que o professor de Ensino Fundamental I trabalhe 
com a proposta de mediação pedagógica. Esse alunado está em 
contato, pela primeira vez, com novas relações de convivência, 
consequentemente, sua relação de percepção do espaço e de 
sua realidade será transformada. Assim sendo, é preciso construir 
os conceitos estruturantes da geografia de forma integrada, 
para que as crianças sejam capazes de inferir acerca do espaço 
circundante e assim seja possível trabalhar as habilidades 
necessárias para tanto.

Reflita

É no segundo ciclo do Ensino Fundamental I que se trabalham os 
conceitos estruturantes de região e território, haja vista que a criança 
já apresenta noções mais apuradas em seu raciocínio cognitivo e, 
aqui, é possível fomentar a leitura cartográfica de outros materiais.

Ao findar a primeira etapa do E.F., iniciam-se os estudos na 
segunda etapa, o terceiro e quarto ciclos de aprendizagem. Segundo 
os PCNs, é agora o momento de promover a geografia como uma 
ciência que apresenta importantes ferramentas para que o espaço 
seja lido, entendido e compreendido à luz da constituição do meio 
técnico científico informacional. 

Como ciência do espaço, ela possui um método inscrito em 
um contexto sócio histórico e cultural. A cultura e a identidade 
são fundamentais para que o professor seja capaz de promover 
momentos de ensino-aprendizagem significativos. Sendo ele um 
mediador de tal processo, é preciso continuar a considerar as ideias e 
os conceitos prévios dos alunos, mas agora, a esses deve-se associar 
mais e maiores desafios para que as turmas sejam capazes de avançar 
cognitivamente, por meio de reflexões mais apuradas, que podem 
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ser amplamente desenvolvidas por meio de materiais pedagógicos 
variados e também outros produtos cartográficos. 

A cartografia, sua linguagem e seus símbolos devem ser 
decodificados e, a partir deles, o aluno deve ser capaz de compreender 
e ler o espaço geográfico. Portanto, nesse momento é fundamental 
que o processo de alfabetização cartográfica leve a problematizações 
acerca não só do espaço e da realidade circundante, mas que a ela 
extrapole, sempre mostrando que o local está vinculado a uma ordem 
internacional, global. 

O papel da cartografia e da linguagem cartográfica é fundamental. 
Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais para a área de 
Geografia no Ensino Fundamental,

Não se pode perder de vista que a função social 
da linguagem cartográfica é de comunicação de 
informações sobre o espaço, ou seja, deve haver 
situação comunicativa, para que a atividade seja 
significativa e ocorra aprendizagem. A situação 
caracteriza-se dessa forma quando há alguma 
informação espacial sendo representada e 
comunicada para algum interlocutor dentro de um 
contexto social. Nesse caso, as crianças podem 
tanto ser os usuários, leitores, quanto os produtores, 
que comunicam algo. (BRASIL, 2001, p. 104)

O professor do E.F.II (sexto ao nono ano) deve ser criterioso 
na escolha dos conteúdos, elaborando planos de ensino que 
estejam adequados à seriação e à faixa etária em questão. Nesse 
ponto, os PCNs nos colocam a necessidade de se trabalhar em 
caráter colaborativo e interdisciplinar. Para tanto, é possível 
desenvolver sequências didáticas em conjunto com outros 
professores, de outros componentes curriculares, e utilizar-se dos 
temas transversais (ética, trabalho e consumo, saúde, pluralidade 
cultural, meio ambiente e orientação sexual). Lembre-se de que há 
parâmetros curriculares para cada um deles e é possível consultar 
tais materiais para tanto. 
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Já o terceiro ciclo do E.F.II prevê a compreensão da Geografia 
como um componente curricular que deve prover ferramentas para 
que, por meio da linguagem cartográfica, o aluno seja capaz de ler 
e compreender as feições do território, para nele aja criticamente. 
Essas interpolações são fundamentais na medida em que o espaço 
é um híbrido entre as relações humanizadas e físicas, que ocorrem 
em caráter dinâmico e no qual as transformações são constantes. 

Nesse momento, o aluno deve reconhecer o espaço como 
uma forma de construção da cidadania e já encaminhar, assim, 
a ideia de que o homem e as sociedades não podem mais ser 
entendidos como produtos do meio, mas sim como parte dele, 
assumindo uma visão integradora, dialética.

Com isso, o professor deve associar o trabalho humano como 
a ferramenta de construção social e histórica que se transforma ao 
longo do tempo e pela natureza é influenciado, dela é dependente 
e nela provoca alterações. Assim, as paisagens nos mostram 
elementos do tempo presente e de tempos pretéritos, que se 
relacionam e produzem as feições atuais. Os mapas e demais 
produtos cartográficos são representações dessas feições. Neles, 
os alunos devem identificar essas representações, compreendendo 
seu processo de georreferenciação e, com tais dados, elucubrar 
acerca da mesma. 

No ciclo final do E.F.II, o aluno já deve ser capaz de aprofundar 
suas ideias e seu raciocínio, desenvolvendo contextualizações 
mais refinadas acerca do espaço geográfico e de suas 
representações. Assuntos polêmicos podem ser trabalhados, 
sempre georreferenciados e de forma problematizadora. Nessa 
faixa etária, já se nota mais autonomia e questionamento por parte 
dos alunos, sendo assim, possível, encaminhar discussões mais 
sistematizadas, do ponto de vista teórico e metodológico. 

Cabe aqui relembrarmos de alguns termos muito importantes 
para o ensino de geografia:

- Geoinformação: é todo o tipo de informação geográfica, ou 

Assimile
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seja, aquela com a qual pode ser estabelecida alguma relação 
espacial, ou seja, pode ou já está referenciada espacialmente.

- Georreferenciamento: é o conjunto de procedimentos 
técnicos para referenciar uma informação, ou seja, determinar 
a sua localização espacial, de acordo com as coordenadas 
geográficas latitude e longitude. Portanto, dizemos que uma 
informação é georreferenciada se ela está espacialmente 
localizada.

O processo de globalização e de mundialização devem estar em 
foco, assim como o reconhecimento do meio técnico-científico 
informacional e suas respectivas configurações socioespaciais. Os 
PCNs chamam a atenção para o fomento às discussões engajadas, 
que coloquem o jovem como sujeito ativo da realidade e não como 
um mero espectador. Nela, ele deve atuar e construir uma alternativa 
ao que já está posto.

Com isso, nossos alunos podem iniciar a etapa final da Educação 
Básica, o Ensino Médio. Nesse momento, trabalha-se com áreas do 
conhecimento e a Geografia faz parte do eixo “Ciências Humanas e 
suas Tecnologias”. Essa classificação está em consonância com as 
novas diretrizes para o Ensino Médio no Brasil, que foram preparadas 
para atender à demanda imposta pela LDB de 1996, que recebeu uma 
complementação do programa PCN+:

O novo ensino médio, nos termos da lei, de sua 
regulamentação e encaminhamento, deixa de 
ser, portanto, simplesmente preparatório para o 
ensino superior ou estritamente profissionalizante, 
para assumir necessariamente a responsabilidade 
de completar a educação básica. Em qualquer 
de suas modalidades, isso significa preparar para 
a vida, qualificar para a cidadania e capacitar 
para o aprendizado permanente, em eventual 
prosseguimento dos estudos ou diretamente no 
mundo do trabalho. (BRASIL, 2002, p. 8-9)
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Portanto, o professor de Geografia do Ensino Médio precisa 
trabalhar as questões problematizadoras atuais, por meio de uma 
leitura mais sistemática de mapas e demais produtos cartográficos. 
Nessa etapa, o aluno já precisa ter construído, de forma estruturada, 
os conceitos de paisagem, lugar, território e região para que os 
refinamentos do conceito de espaço sejam trabalhados em todas 
as dimensões: do local, passando pelo regional, nacional e, por 
fim, mundial, espacialmente globalizado. Para tanto, deve perceber 
as articulações dos elementos e dos fenômenos que compõem o 
espaço e dele são produto e condição.

O professor deverá preparar sequências didáticas a partir de uma 
postura de mediador e voltadas para o ensino de competências e o 
desenvolvimento de habilidades, para que, assim, os alunos possam 
compreender o conteúdo de forma crítica e assertiva. Além disso, 
devem dominar a linguagem cartográfica, no que tange a suas 
simbologias, sua iconografia e seus códigos, sendo, dessa maneira, 
capazes de ler e interpretar as feições do espaço graficamente 
representadas e, a partir delas, se apropriar das geoinformações. Isso 
levará à formação do sujeito ativo e autonomamente ativo em sua 
realidade, capaz de dela se apropriar para transformá-la.

Sobre tendências atuais do ensino de geografia no Brasil, 
recomendamos:

VESENTINI, J. W. O ensino de geografia no século XXI. Campinas: 
Papirus Editora, 2004.

Pesquise mais

Sem medo de errar

Como vimos anteriormente, o professor Ricardo buscava meios 
e materiais pedagógicos que pudessem levar à turma uma reflexão 
um pouco mais aprofundada sobre a geografia, como ciência do 
espaço e do tempo real. Assim, vamos lembrar que a sua intenção é 
mostrar que estudar e aprender geografia não se resume a descrições 
e memorizações e, com esse intuito, ele trouxe três momentos 
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emblemáticos da obra “Os Sertões”, de Euclides da Cunha, sobre 
o conflito de Canudos, ocorrido no Sertão Nordestino, no final do 
século XIX.

Em todas as citações de Euclides da Cunha, notamos uma forte 
integração entre os elementos do meio físico e os antropizados. A 
forma como ele coloca o sertanejo como um produto do meio e 
o meio como um condicionador das características do sertanejo 
devem ser estudadas à luz do contexto histórico-social, que 
fomentou a existência do arraial de Canudos. Na obra, é possível ver 
alusões à situação e ao espaço geográfico de forma dinâmica, na 
medida em que o autor explica e reporta o conflito a partir da situação 
sociocultural local, associada ao meio e ao contexto nacional (a 
recente Proclamação da República), passando por elementos como 
o messianismo e a exclusão social. O professor tem um vasto terreno, 
dessa forma, para conceituar o espaço, região e território, sem contar 
na paisagem e no lugar. O professor Ricardo deve trabalhar com 
mapas, que mostrem as condições geológicas e geomorfológicas da 
região do rio Vaza-Barris e das cercanias, promovendo um estudo 
atual e, ao mesmo tempo, relevante acerca do Nordeste brasileiro.  

Avançando na prática 

Geografia e arte

Descrição da situação-problema

A professora Isabelle leciona para uma turma de sétimo ano, do 
Ensino Fundamental II, que conta com 30 alunos. O tema da aula de 
hoje é a “Região Norte do Brasil” e ela está bastante preocupada pois, 
além de se tratar de um conteúdo um pouco distante da realidade da 
turma, costuma ser estudado com a mera descrição da paisagem da 
Floresta Amazônica e da biodiversidade. Não desconsiderando, nem 
menosprezando a importância desse estudo, ela pensou como poderia 
acrescentar outras características fundamentais para a compreensão do 
espaço nortista e que mostrassem o grau de integração entre homem e 
meio, essencial para tanto. Ao conversar com seus colegas professores, 
o responsável pelo componente curricular de Artes sugeriu que ela 
trabalhasse com as gravuras de Percy Lau, um desenhista peruano 
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que, radicado no Brasil, fez desenhos em bico de pena maravilhosos e 
impressionantes sobre a realidade brasileira. Esses desenhos, até hoje 
são referências.

A partir dessa ideia e dessa conversa, os docentes resolveram 
desenvolver uma sequência de ensino-aprendizagem 
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Fonte: <<http://www.periodicos.ufam.edu.br/public/journals/25/homepageImage_pt_BR.png>.>. 
Acesso em: 13 nov. 2016.

Gravura nº 4:

Resolução da situação-problema 

Nesse exemplo, a professora Isabelle pode estudar, com a turma, 
os elementos do meio físico e do meio antropizado que, juntos, 
de forma dinâmica e integrada, compõem as diversas paisagens 
da região Norte do Brasil. Aqui, também é possível estudar os 
meios de transporte, as atividades econômicas desenvolvidas e 
associálas às características geológicas, geomorfológicas e do 
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bioma da Amazônia. Em consonância com os PCNs, o componente 
curricular de Artes pode fazer parte do estudo, desenvolvendo 
as técnicas utilizadas nas gravuras. Em um segundo momento, a 
professora Isabelle e o professor de Artes podem até mesmo levar a 
turma para algum lugar da escola, ou mesmo em um estudo do meio, 
para trabalharem as mesmas técnicas de elaboração de desenhos das 
paisagens.

Faça valer a pena

1.  A compreensão do espaço geográfico requer uma leitura de 
mundo que, como sabemos, precede a leitura que realizamos 
pela palavra, isto é, pelo letramento. O espaço, portanto, é sempre 
conhecido e compreendido pelas pessoas e isso se relaciona 
diretamente ao contexto sociocultural e às suas vivências. 

Sobre a leitura do espaço e a leitura do mundo, leia atentamente ao 
fragmento seguinte:

“Ler o mundo, ler o espaço e compreender que as paisagens que 
podemos ver são resultado da vida em sociedade dos homens na 
busca pela sobrevivência e da satisfação das suas necessidades”. 
(CALLAI, H. C. Aprendendo a ler o mundo: A Geografia nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental. Cad. Cedes, Campinas, v. 25, n. 66, 
p. 228-229, maio/ago., 2005).

Para construir uma sequência didática para o E.F. para os anos iniciais, 
em consonância com os princípios apresentados pelo fragmento, é 
preciso considerar:

a) A leitura do mundo pela palavra (letramento).

b) A compreensão dos espaços pretérios unicamente.

c) A leitura e a compreensão da realidade em tempo presente.

d) Desconsiderar a apropriação do espaço pelos sentidos.

e) Considerar as paisagens a partir de seus significados didáticos.

2. No Ensino Médio, o professor de Geografia do Ensino Médio 
deve propor questões problematizadoras atuais, utilizando 
leituras sistemáticas de mapas e demais produtos cartográficos. 
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A alfabetização cartográfica permite ao aluno um acesso às 
representações gráficas da realidade e que permitem a sua conexão 
com ela.

Os mapas e todos os outros produtos cartográficos permitem 
ao aluno essa conexão com a realidade vivida e experienciada, na 
medida em que viabilizam a formação de um aluno inserido em seu 
espaço e parte dele constituinte. Assim, ele será capaz de

a) Referenciar o espaço a partir de novos olhares.

b) Estudar as paisagens nas configurações representativas.

c) Interferir nas realidades futuras exclusivamente.

d) Inferir nos significados da compreensão das rugosidades

e) Inferir e interferir nesse espaço, promovendo ressignificações.

3. Milton Santos, importante nome da geografia brasileira e mundial, 
realizou inúmeras pesquisas e foi um representante da chamada 
geografia crítica, paradigma desta ciência que reforça a compreensão 
do espaço como um conjunto indissociável entre os elementos 
do meio físico e do meio antropizado. Com isso, o ensino deste 
componente curricular passa a incluir discussões mais críticas acerca 
do espaço, viabilizando a formação de indivíduos mais conscientes 
de sua própria realidade. A partir das reflexões colocadas, podemos 
afirmar que a construção de conceitos em geografia, a partir dessa 
perspectiva, leva:

I. Ao desenvolvimento de aulas de Geografia que possam 
____________ da ____________ de seus alunos e não ao contrário.

II. Com isso, os estudantes desenvolverão um maior ______________ 
acerca de seu meio, podendo nele ___________.

As palavras que completam as lacunas de forma correta e respectiva 
podem ser encontradas na alternativa:

a) partir; realidade; senso crítico; interferir.

b) surgir; sistemática; conceito estruturante; inverter.

c) partir; sistemática; conceito estruturante; interferir.

d) surgir; realidade; conceito estruturante; interferir.

e) partir; sistemática; senso crítico; inverter.
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Unidade 2

A sistematização das 
áreas da geografia

Prezado estudante, seja bem-vindo  

À segunda unidade da disciplina Metodologia do Ensino de 
Geografia. Até aqui, já estudamos como foi a estruturação da 
Geografia como componente curricular e como essa disciplina 
se organizou conceitualmente. Nesse sentido, estudamos 
como ocorreu o desenvolvimento da geografia na Europa e 
como isso influenciou a evolução da geografia no Brasil e nos 
bancos escolares daqui. Os contextos socioculturais europeus 
foram fundamentais para a consolidação da geografia como 
ciência no Brasil e, também, no processo de implementação da 
Geografia Escolar. 

Depois de analisarmos as bases legais para o ensino de 
geografia na educação básica, em todos os seus níveis, 
passaremos a refletir sobre as áreas dessa ciência e como 
elas devem ser trabalhadas em sala de aula. Nesta unidade, 
discutiremos a sistematização didática que comumente se faz 
com as diversas áreas da geografia, a saber: geografia física, 
humana e econômica; para ensinar seus conceitos estruturantes.

Na primeira seção, nosso foco será a geografia física. O 
estudo do meio físico é fundamental para que possamos 
compreender os mecanismos de equilíbrio da natureza, 
assim como a atuação do homem nesses processos. 
Vamos estudá-la a partir de uma situação-problema, para o  
ensino-aprendizagem.

A professora Ana Maria leciona Geografia para uma turma 
do sétimo ano do Ensino Fundamental II, com 30 alunos. Para 

Convite ao estudo
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a aula de hoje, a professora Ana Maria deve trabalhar com o 
conceito geográfico de região. Entendemos a região como 
uma parcela do território que é compreendida a partir de 
um interesse específico, realçando apenas algumas de suas 
características e seus significados. Para tanto, ela dividiu a sala 
em cinco grupos e entregou a cada um deles uma paisagem 
característica de uma das cinco regiões brasileiras, sem, no 
entanto, nomeá-las. Junto com as imagens, havia um mapa 
com a divisão político-administrativa das regiões brasileiras 
(IBGE), além de seus respectivos Estados. Solicitou a cada 
grupo que identificasse o local da paisagem que receberam e 
pontuassem cinco características comuns a tal região.

Ao receberem as imagens das diversas paisagens, os alunos 
questionaram a professora: – Como isso seria possível? – pois 
acreditavam que não havia como realizar essa atividade, haja 
vista que as regiões brasileiras possuem muitos Estados, e cada 
um deles possui uma característica diferente. Mediante essa 
colocação, a professora Ana Maria disse que não era necessário 
identificar exatamente o Estado ao qual a paisagem pertencia, 
mas a macrorregião brasileira e, aí sim, elencar características 
em comum. Então, mais uma vez, a turma alega que, da mesma 
forma, cada Estado tem a sua característica, sendo assim 
impossível encontrar algo em comum.

Ao ouvir tais colocações, a professora Ana Maria percebeu 
que seus alunos não haviam construído a contento o conceito 
de região. Diante do impasse, a professora começou a refletir 
sobre metodologias de como se ensinar a aprender as principais 
ferramentas conceituais da geografia.
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Seção 2.1

História da geografia escolar

Diálogo aberto 

Vamos analisar a construção do conceito de região como área 
de interesse, na qual devemos ressaltar algumas características 
a partir dos significados que elas representam, através de uma 
situação de ensino-aprendizagem. Como vimos, a professora Ana 
Maria leciona Geografia para uma turma de 30 alunos do sétimo 
ano do Ensino Fundamental II.

Sabemos que ela apresentou uma atividade para verificar como 
os alunos apresentavam a conceitualização prévia acerca de 
Região. A tarefa dos alunos consistia na identificação de algumas 
paisagens, previamente entregues pela professora aos grupos 
(4 a 5 componentes cada). A ideia é a de que os alunos fossem 
capazes de identificar áreas de interesse e características pelas 
quais pudessem estabelecer critérios e, assim, separar as imagens 
por região.

Contudo, seus alunos argumentaram que não seria possível 
desenvolver tal atividade, na medida em que as regiões brasileiras 
possuem vários Estados com paisagens diversas.

Isso posto, a professora Ana Maria iniciou uma reflexão sobre 
como pensar a região a partir de elementos significativamente 
destacados em um contexto espacial e físico, partindo do 
pressuposto de que existe uma interação dinâmica entre tais 
elementos. A partir disso, a professora Ana Maria pensou quais 
materiais pedagógicos viabilizariam uma construção conceitual 
colaborativa e dinâmica, que abarcasse os conceitos de 
paisagens físicas e suas características de localização geográfica 
(referenciação), assim como a determinação das regiões de forma 
dialogicamente integrada.
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Vamos acompanhar a professora Ana Maria e verificar 
quais são suas estratégias pedagógicas para proporcionar aos 
alunos experiências significativas, em seu processo de ensino-
aprendizagem.

A geografia física é a área da geografia que direciona seus 
estudos ao meio físico, antigamente denominado “meio natural”. 
Ele compreende tudo o que compõe o planeta Terra e que existe 
à revelia do homem, ou seja, o que aqui está e não foi construído 
nem constituído pela espécie humana: solo, clima, relevo, subsolo, 
domínios morfoclimáticos, hidrografia, minérios, recursos naturais 
e assim por diante.

É muito importante pontuar que todos os seres vivos dependem 
do meio físico e das inter-relações que nele ocorrem para sua 
existência e continuidade como espécie. O ser humano deve ser 
entendido como parte do meio físico, como ser nele inserido e 
dele interdependente. Ele constrói o meio antrópico ao longo 
do desenvolvimento técnico-científico e de acordo com seu 
contexto sociocultural. Os elementos do meio físico estão em 
constante transformação. Por isso, as paisagens são dinâmicas e 
heterogêneas, somando-se para compor o espaço geográfico.

Antes de iniciar os estudos de geologia e geomorfologia 
propriamente ditos, é preciso compreender a dinâmica de 
funcionamento do planeta, analisando seu processo de formação. 
Isso significa compreender uma escala temporal de bilhões 
de anos, o que é desafiador, na medida em que se trata de um 
raciocínio muito abstrato e complexo.

A origem do Universo costuma ser uma grande aliada do 
professor. A constituição do galáxias, estrelas, planetas, sistemas 
solares (inclusive o nosso) e tudo aquilo que se relaciona à 
astronomia são assuntos que despertam enorme interesse. A 
idade da Terra e a noção de tempo geológico são fundamentais 
para a compreensão das estruturas geológicas e de seus agentes 
formadores e estruturadores. Normalmente, os professores 

Não pode faltar
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costumam ensinar aos alunos que o planeta Terra “foi formado” há 
4,5 bilhões de anos, criando à percepção de algo já consolidado 
e pronto. Sabemos que nosso planeta é dinâmico e que está em 
constante transformação. Por isso, é correto afirmar que sua 
origem remonta há quase cinco bilhões de anos e a sua formação 
e evolução estão relacionadas às do próprio sistema solar. Durante 
muito tempo, professores de Geografia costumavam cobrar a 
memorização da escala e da tabela de tempo geológico. Isso, como 
se sabe, em nada contribui para uma aprendizagem significativa.

Compreender a Terra e seu processo de formação, como já 
discutimos, é algo muito abstrato para crianças de todas as 
faixas etárias e até mesmo para os jovens e adolescentes do 
Ensino Médio. A contraposição entre tempo geológico e tempo 
histórico pode ser uma útil ferramenta de trabalho, tanto para 
o professor de Geografia quanto para o de História. Nesse 
momento, é interessante trabalhar com o conceito de paisagem. 
Reflita com as turmas como seriam as paisagens primitivas da 
Terra, no início de seu processo de formação. Além de ser uma 
atividade que trabalha as habilidades mais avançadas, como a 
de avaliação e síntese, vê-se também a curiosidade ser aguçada. 
Há muitos filmes de ficção científica que podem contribuir 
nesse sentido. Sugerimos, da série Star wars, o terceiro episódio, 
intitulado A vingança de sith. Nele, há cenas de lutas entre os 
personagens Anakin Skywalker e Obi Wan Kenobi, em um planeta 
cujas paisagens são muito próximas às da Terra primitiva. Aqui, o 
professor pode selecionar esse trecho e utilizar em sala, a partir 
de uma técnica conhecida como “sala de aula invertida” (Flipped 
classroom, da terminologia em inglês), ou seja, a primeira etapa 
do processo de ensino e aprendizagem será assistir a esse trecho 
do filme. 

Exemplificando

Para a geografia, a geologia e a geomorfologia são muito 
importantes. É o domínio dessas áreas do conhecimento que 
viabiliza o estudo da litosfera. Compreendemos geologia como 
a área do conhecimento que se dedica ao estudo da Terra, suas 



U2 - A sistematização das áreas da geografia70

estruturas e suas propriedades, assim como os eventos e as 
ocorrências que estão relacionadas à sua formação e constituição 
ao longo do tempo. Já a geomorfologia é uma das vertentes 
da geologia, focada nos estudos acerca das formas da superfície 
terrestre como produto das interações entre seus elementos 
constituintes e os externos: a atmosfera, a hidrosfera e, também, 
considera a ação antrópica. Nesse sentido, a localização 
geográfica é essencial para a compreensão dos fenômenos 
físicos, assim como no entendimento das relações desses com 
a sociedade. É por isso que a geomorfologia é considerada a 
ciência que integra a geografia física à humana.

A compreensão do processo de formação do nosso planeta 
só começa a tomar fôlego a partir do século XIX, com a 
evolução dos conhecimentos científicos e métodos associados 
à radioatividade. Com isso, foi possível determinar a idade das 
estruturas geológicas e das rochas e, assim, estimar a idade da 
Terra. 

Existem três tipos de rochas: magmáticas (ou ígneas), 
sedimentares e metamórficas. As rochas magmáticas são aquelas 
formadas imediatamente após o extravasamento do magma 
para a superfície ou nas câmaras magmáticas. Depositadas em 
camadas, as rochas sedimentares são formadas a partir da ação 
do intemperismo (intempéries do tempo associadas aos agentes 
exógenos, como a erosão), que se acumulam ao longo do tempo. 
As metamórficas são formadas a partir da transformação ocorrida 
nas rochas, mediante processos de intemperismo físico (ou 
mecânico) e químico. Com a determinação da idade das rochas 
e das estruturas geológicas, construiu-se a Escala de Tempo 
Geológica (Disponível em: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/
fichaTecnicaAula.html?aula=581. Acesso em 27 nov. 2016).

A fim de sistematizar os estudos sobre a Terra, costumamos 
dividi-la em estratos (camadas). Do ponto de vista didático, é 
preciso apresentar um esquema para os alunos, de forma que 
eles percebam a integração entre os ambientes como um fator 
fundamental para a existência e manutenção da vida (biosfera). 
Observe a representação que segue:
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Fonte: elaborada pela autora.

Figura 2.1 | Ambientes (estratos) da Terra e sua integração/interrelação

Litosfera
Atmosfera

Hidrosfera

BIOSFERA (VIDA)

Todos os estratos, assim como a litosfera, objeto de estudo da 
geologia e geomorfologia, são divididos em camadas. Observe: 

Fonte: adaptada de <https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Earth-crust-cutaway-pt.svg>. Acesso em: 
27 nov. 2016.

Figura 2.2 | Corte das camadas (estratos) da Terra

A crosta terrestre é a camada sólida mais superficial da litosfera. 
Formada essencialmente por silicatos, apresenta espessura 
diversificada e variável, podendo atingir até 70 km. É constituída de 
duas partes: aquela que está mais exposta, ou superficial, na qual 
podemos verificar as formas e estruturas de relevo; e a aquela que é 
interna. As temperaturas e a pressão na crosta são variáveis, sendo que 
a parte externa é a que sustenta a vida. O manto vem na sequência e 
já possui uma constituição mais pastosa. As temperaturas e a pressão 
são bem mais elevadas e, nele, quando ocorrem explosões vulcânicas, 
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o material extravasa para a superfície em forma de magma. Devido 
à sua grande extensão, costuma ser dividido em manto superior e 
inferior. Por fim, temos o núcleo interno que, como em todos os 
planetas rochosos do nosso sistema solar, é sólido. Apresenta uma 
consistência sólida e é formado essencialmente de níquel e ferro e, 
por conta disso, é comumente conhecido por nife. O núcleo externo 
é provavelmente liquefeito, também submetido às altas pressões e 
temperaturas.

Silicatos: são materiais compostos de silício e oxigênio. Os 
minerais compostos de silicatos são os mais abundantes na 
crosta terrestre.

Vocabulário

Os continentes, que são porções de terra cercadas por água, 
se movimentam continuamente. No início do século XX, Alfred 
Wegener sugeriu que os continentes estiveram, outrora, unidos, 
em uma única massa, a qual chamou de Pangeia. 

A crosta terrestre é fragmentada em função dos movimentos 
internos. Esses fragmentos são chamados de placas tectônicas 
e elas “boiam” sobre o manto. Em função disso, apresentam uma 
estrutura dinâmica que se movimenta. Ao longo do processo de 
formação, a litosfera passou por profundas transformações. As 
feições externas da crosta e os relevos também se alteram em 
função desses movimentos, que Alfred Wegener denominou de 
Deriva Continental. Observe:
Figura 2.3 | Deriva Continental
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Fonte: <http://creationwiki.org/pt/Ficheiro:Continental_drift.jpg>. Acesso em: 27 nov. 2016.

Jurássico  
há 150 milhões de anos 

Atualmente

Cretáceo 
há 65 milhões de anos

A Terra é um planeta rochoso dividido em camadas. A litosfera 
é a camada superficial, dividida em crosta terrestre e manto. A 
crosta terrestre é fragmentada em placas, chamadas de placas 
continentais ou tectônicas. A Deriva Continental foi uma teoria 
desenvolvida no início do século XX pelo alemão Alfred Wegener, 
que mostrou a movimentação das placas ao longo dos milhares 
de anos e, assim, a mudança na configuração dos continentes. 
Essa teoria não foi aceita de imediato. Somente com novas 
descobertas e novos estudos é que foi comprovada. Wegener se 
fundamentou essencialmente no formato dos continentes e em 
estudos de distribuição de fósseis, que mostravam a existência de 
fauna e flora semelhantes. Disponível em: <https://pt.wikipedia.
org/wiki/Deriva_continental#/media/File:Snider-Pellegrini_
Wegener_fossil_map.gif>. Acesso em: 27 nov. 2016. 

Assimile
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De acordo com a direção dos movimentos das placas, elas são 
denominadas de convergentes, divergentes ou transformantes. 
Dizemos que as placas são convergentes quando elas se chocam. 
Quando isso ocorre (no continente ou sobre as águas oceânicas), 
verificamos abalos sísmicos, terremotos, tsunamis e/ou atividade 
vulcânica, como no Círculo de Fogo do Pacífico. Placas divergentes 
são placas que se movem em direções opostas. Nesse caso, há 
a formação de cordilheiras (como a Mesoatlântica, localizada no 
Oceano Atlântico, que se estende no sentido Norte-Sul, desde a 
Islândia até a Antártida), na medida em que as placas seguem em 
direções opostas, com o extravasamento do magma e a formação 
de novas estruturas de relevo. Já as placas transformantes são 
aquelas que seguem, paralelamente, em direções opostas, 
formando falhas, como a Falha de San Andreas, no Oeste dos EUA. 
Ou seja, ocorre o movimento de rifteamento (deslizamento de 
uma placa sobre a outra). Recomendamos ao professor que utilize 
mapas sempre que possível. Nesse caso, é possível evidenciar o 
processo utilizando-se de um mapa que mostra a distribuição das 
placas tectônicas, no qual as setinhas vermelhas nos indicam a 
direção de seus movimentos (Disponível em: <https://pt.wikipedia.
org/wiki/Placa_tect%C3%B3nica#/media/File:Placas_tect2_pt_
BR.svg>. Acesso em: 28 nov. 2016), e o comparar a um no qual 
se note que a distribuição dos vulcões ativos coincida com as 
áreas de convergência de placas (Disponível em: <http://ufrr.br/
lapa/index.php?option=com_content&view=article&id=%2094>. 
Acesso em: 28 nov. 2016).

Como sabemos, os elementos físicos das paisagens são 
constituídos tanto por fatores internos quanto externos. A 
geomorfologia trabalha com a integração entre esses elementos. 
Portanto, as formas de relevo (planaltos, planícies, depressões e 
montanhas) estão diretamente relacionadas aos fatores externos, 
ou seja, à erosão. Os principais agentes erosivos são: a água 
(erosão fluvial, glacial, pluvial e marítima), o vento e o homem. 
Essas forças atuam em caráter dinâmico e concomitante sob as 
formas de relevo, provocando a sua transformação. O transporte 
de sedimentos ao longo do tempo faz com que as formas de 
relevo sejam modeladas.

A dinâmica climática de nosso planeta é fundamental para que 
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o estudante seja capaz de compreender como os agentes externos 
atuam. Um ponto fundamental para se iniciar a discussão é mostrar 
a diferença entre tempo atmosférico e clima. O tempo atmosférico 
é definido pelas condições de temperatura, umidade e pressão 
do ar, aferidas em um determinado lugar e em um determinado 
momento. Por isso, o tempo atmosférico muda constantemente, 
ao contrário do clima. Clima é a sucessão habitual dos diversos 
tipos de tempo. Para considerarmos uma mudança climática, é 
necessário um estudo aprofundado e registros constantes ao 
longo de, pelo menos, 30 anos.

O planeta Terra, em função da inclinação do seu eixo de rotação 
(de 22° e 27 minutos aproximadamente, no plano da elíptica), 
apresenta faixas climáticas, e suas paisagens estão profundamente 
associadas a essa dinâmica. É também graças a essa inclinação 
que as estações do ano são definidas nos hemisférios Norte e 
Sul. A inclinação do eixo rotacional da Terra definirá o grau de 
inclinação da incidência dos raios solares. Se o local estiver 
próximo do Equador, a incidência é quase perpendicular, 
garantindo o aquecimento mais intenso, porém, de uma área 
menor. Quanto mais nos distanciamos do Equador, mais inclinada 
e oblíqua se torna a incidência dos raios solares. Isso quer dizer 
que o aquecimento é menor e a área de alcance, maior. Assim, 
áreas próximas ao Equador tendem a apresentar temperaturas 
mais elevadas, enquanto que as áreas mais afastadas, ou seja, mais 
próximas aos polos, são mais frias. 

Há outros fatores geográficos do clima, como, por exemplo, 
a altitude. Quanto mais alto for o relevo, menores serão as 
temperaturas. Isso ocorre porque, na atmosfera, na medida em 
que subimos, a quantidade de oxigênio diminui e isso torna o ar 
mais rarefeito e frio. Quanto mais frio o ar, maior a probabilidade de 
precipitação em forma de neve. Superfícies brancas como a neve 
possuem albedo (propriedade dos corpos de reter calor) muito 
alto, ou seja, refletem a maior parte dos raios solares incidentes, 
que retornam à atmosfera, contribuindo para a existência de 
temperaturas mais baixas. Por isso, algumas áreas próximas ao 
Equador, que se localizam na Cordilheira dos Andes, com altitudes 
muito elevadas, apresentam climas frios, apesar de estarem a 
baixas latitudes.
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Os climas também são definidos pelos fenômenos da 
maritimidade e da continentalidade. Se uma região estiver próxima 
a um corpo hídrico de grande porte, como mares e oceanos, 
registrará uma amplitude térmica (diferenças entre as temperaturas 
máxima e mínima) menor e, assim, climas mais amenos. Esse 
fenômeno chamamos de maritimidade. Já áreas localizadas 
no interior dos continentes, distantes do mar e dos oceanos, 
registram uma amplitude térmica maior. A esse fenômeno damos 
o nome de continentalidade. Isso ocorre devido à propriedade 
de condução do calor. Corpos hídricos não conduzem bem o 
calor, ao contrário de corpos sólidos. Por isso, áreas nas quais 
observamos mais proximidade aos corpos hídricos têm a absorção 
de calor lenta, ao passo que nas áreas mais afastadas, a absorção 
de calor é mais rápida.

Tome um mapa-múndi e localize duas cidades: uma que esteja 
mais próxima ao mar/oceano e outra que esteja mais afastada. 
Apresente as variações de temperatura dessas localidades ao 
longo do ano e peça aos alunos que levantem hipóteses para 
tal situação. Em seguida, discuta tais hipóteses e apresente os 
respectivos climogramas. Realize a análise dos mesmos e mostre 
aos alunos como se processam os fenômenos da maritimidade 
e continentalidade, construindo tais conceitos e mediando as 
inferências realizadas pela turma.

Exemplificando

Outro fator determinante na constituição dos climas são as 
correntes marítimas. Elas são verdadeiros caminhos dentro dos 
oceanos que, dependendo de suas características, podem elevar 
ou diminuir as temperaturas dos locais por onde elas passam. Se 
elas se formam em áreas próximas ao Equador, serão quentes 
e elevarão as temperaturas por onde passarem, além de trazer 
umidade. Ao contrário, se elas se formarem em áreas próximas 
aos polos, ocasionam quedas nas temperaturas associadas ao 
aumento da pluviosidade. 

Concomitantemente às correntes marítimas, também é preciso 
considerar as massas de ar. Elas são verdadeiras correntes de ar que 
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circulam pela atmosfera, levando suas características pelos locais 
por onde passam. Da mesma forma que as correntes marítimas, 
podem ser formadas em áreas quentes ou frias, sob o mar ou 
sobre o continente. Se as massas são oceânicas, podem ser frias 
ou quentes, no entanto, sempre serão úmidas. Por outro lado, se 
são continentais, não carregam umidade, podendo também ser 
frias ou quentes.

A formação das massas de ar e das correntes marítimas está 
relacionada à dinâmica atmosférica. O ar circula de modo a 
distribuir o calor pela atmosfera. O ar frio é mais denso e pesado. 
Elas saem dos polos em direção ao Equador. Nesse movimento, 
ganham calor e, nesse processo de aquecimento, as moléculas se 
afastam e o ar se torna menos denso. Ao perder densidade e ter 
suas moléculas mais afastadas umas das outras, circula com maior 
velocidade, ascendendo às camadas mais altas da atmosfera. 
Nesse processo, as moléculas se condensam e o ar se torna mais 
frio, e o processo se reinicia. No hemisfério Norte, a circulação 
ocorre no sentido horário e no hemisfério Sul, anti-horário. Isso faz 
com que na região do Equador se forme a Zona de Convergência 
Intertropical, área de intensa circulação de ar e que conta com alta 
pluviosidade.

As paisagens naturais são constituídas à revelia do homem, e 
esses fenômenos ocorrem ao longo do tempo geológico. Os 
agentes internos são aqueles que esculpem o relevo, por meio 
das forças internas do planeta; já os agentes externos, por meio 
dos processos erosivos, modelam as paisagens, promovendo 
a interação entre os elementos do clima e da hidrografia para 
a constituição das mesmas. Isso ocorre há milhares de anos e, 
na escala de tempo geológico, podemos notar que a atuação 
humana é muito recente. Assim, a erosão antrópica e a 
constituição das atuais paisagens ocorrem em uma velocidade 
muito diferente daquela considerada “natural”. 

Assimile

É notório que o clima influencia a constituição das paisagens 
naturais. Por isso, o professor de Geografia deve pensar nos estudos 
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dos domínios morfoclimáticos. Essa terminologia está associada 
ao relevo (morfo – forma), ao clima e, também, à distribuição 
vegetacional, que pode ser variada. Assim, ao pensarmos em 
domínios morfoclimáticos, associaremos os tipos vegetacionais às 
formas de relevo e à incidência de um determinado tipo climático. 
Além disso, cabe aqui, também, a inclusão dos diversos tipos de 
solos e dos recursos hídricos.

O domínio morfoclimático da Amazônia: sua localização geográfica 
está diretamente relacionada à área de abrangência da Floresta 
Amazônica, uma formação vegetacional típica de clima quente 
e úmido, cuja existência está fundamentada na alta umidade, 
verificada tanto pelo processo de evaporação intenso existente na 
região quanto à evapotranspiração, oriunda da própria floresta. A 
evaporação, na área, é acentuada por conta da Bacia Hidrográfica 
Amazônica, composta por rios caudalosos e de grande vazão. 
A floresta, composta por árvores de grande porte e com folhas 
largas (latifoliadas), retém água que evapora (evapotranspiração), 
aumentando a umidade da floresta. Tudo isso jaz sob um solo que, 
por muito tempo, acreditava-se ser extremamente fértil, algo que 
não é verdade. A exuberância da floresta se deve à formação do 
húmus, construído de restos de plantas e animais mortos que são 
responsáveis, após a atuação das bactérias e dos decompositores, 
pela reposição de nutrientes aos solos.

Exemplificando

A dinâmica humana, como sabemos, altera e transforma as 
paisagens. Durante muito tempo, a natureza era vista como disponível 
às necessidades da espécie humana. Por isso, a exploração foi 
desmedida. Os resultados começaram a ser notados somente no 
início do século XX, quando muitas florestas já estavam extintas ou 
à beira do colapso, na Europa, e muitos agricultores começaram a 
perceber a necessidade de preservação de elementos da natureza 
para a própria sobrevivência humana. A partir dos anos de 1970, as 
sociedades começaram a perceber, tardiamente, a necessidade de 
lidar com grandes dilemas ecológicos que emergiam. Ao observarmos 
tais problemas, notamos que todos estão relacionados diretamente à 
constituição do meio técnico-científico informacional, que emerge 
mediante o desenvolvimento técnico e científico em larga escala, 
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associado a um consumo desenfreado. Paralelamente a isso, ocorrem, 
cada vez mais, emissões de gases estufa, com destaque ao monóxido e 
dióxido de carbono, que intensificam o efeito estufa e acabam gerando 
todos os demais problemas. O aquecimento global é incontestável. 
Nossa demanda energética, cada vez maior, nos leva a necessidade 
de recursos naturais energéticos, que, na base com a qual trabalhamos 
(essencialmente recursos fósseis), não são renováveis. 

Há dois pontos conflitantes quando pensamos nas formas 
de preservação e conservação dos recursos naturais. Por 
um lado, há aqueles que defendam a necessidade de uma 
exploração desenfreada, na medida em que os recursos 
naturais aí estão para atender às demandas humanas  
(leia-se econômicas). Do outro lado, há aqueles que defendem que 
os recursos naturais devem permanecer intocados para que sejam 
preservados. Como você já percebeu, ambas as posturas se mostram 
extremadas. A primeira nos levará à aniquilação total em pouco 
tempo; a segunda não nos permitirá viver adequadamente. O que 
o desenvolvimento sustentável propõe é que possamos encontrar 
um caminho do meio, um equilíbrio, de forma que saibamos utilizar 
os recursos naturais, preservando-os para as gerações futuras.

Reflita

Sobre o processo de formação da Terra, recomendamos:

TEIXEIRA, W. et al. Decifrando a terra. São Paulo: Oficina de 
Textos, 2001.

Sobre o aquecimento global:

LOMBARDO, M. A. Ilha de calor nas metrópoles: o exemplo de 
São Paulo. São Paulo: Editora Hucitec com apoio de Lalekla SA 
Comércio e Indústria, 1985.

Sobre geomorfologia:

DA CUNHA, S. B.; GUERRA, A. J. T. Geomorfologia do Brasil. Rio 
de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998.

Pesquise mais
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Sobre biogeografia:

TROPPMAIR, H. Biogeografia e meio ambiente. Rio Claro: Graff 
Set, 1987.

Sem medo de errar

A professora Ana Maria, como vimos, preparou uma atividade para 
trabalhar o conceito de região como área de interesse, por meio da 
análise de paisagens de diversos locais do Brasil. Ela entregou uma 
paisagem a cada um dos cinco grupos formados em sala e solicitou 
que os mesmos localizassem, no mapa político-administrativo, tais 
paisagens, a fim de que pudessem elencar as características comuns 
que levaram o IBGE à regionalização que utilizamos hoje. 

A professora Ana Maria precisa ter em mente o desejo de que 
a turma note as características em comum do meio físico de cada 
região e, para isso, precisa oferecer as ferramentas necessárias. 
Ou seja, além de um mapa político-administrativo, junto com as 
imagens das paisagens, ela também precisa entregar um mapa com 
a distribuição dos biomas brasileiros, a saber:

Fonte: adaptada de <http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/21052004biomashtml.
shtm>. Acesso em: 28 nov. 2016. 

Figura 2.4 | Biomas brasileiros
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Assim, os alunos podem associar o mapa das regiões brasileiras 
a outra informação: a localização dos biomas (aqui entendidos 
como um conjunto espacial que guarda contíguos vegetacionais, 
climáticos e de fauna semelhantes). Para complementar, é 
possível utilizar um terceiro mapa que trata da distribuição 
climática do país:

Figura 2.5 | Climas do Brasil

Fonte: adaptada de <http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/5/1110brasilclimas.
jpg>. Acesso em: 28 nov. 2016.

Assim, com mais materiais pedagógicos disponíveis, o 

levantamento de hipóteses é mais direcionado e mais facilitado. 

Nesse momento, a professora deve atuar como uma mediadora 

entre os conhecimentos prévios dos alunos e aqueles que 

ela intenta construir na aula. Além disso, também pode trazer 

climogramas de algumas localidades, tabelas que mostrem os 

principais tipos vegetacionais nativos e, assim, conduzir o processo 

de ensino-aprendizagem.
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Faça valer a pena

1.  Costumamos dividir a geografia em áreas para estruturar, de forma 
pedagógica, o seu estudo e o processo de elaboração de sequências 
didáticas. Assim sendo, os professores organizam a construção dos 
conceitos estruturantes ao longo dessas áreas levando sempre em 
consideração o objeto de estudo da geografia e o fato de que esta é 
a ciência do tempo presente.

A geografia física é uma das áreas do conhecimento geográfico. Ela 
se preocupa com a análise dos fenômenos físicos (ou comumente 
chamados de naturais), sem, no entanto,

a) Considerar o homem como parte integrante e interdependente 
do meio físico.

b) Considerar todos os elementos abióticos como parte do meio 
físico.

c) Deixar de considerar o homem como parte integrante do meio 
físico e dele interdependente.

d) Considerar os elementos bióticos como parte integrante do meio 
físico.

e) Considerar as características das paisagens antropizadas somente.

2.  Os estudos da geologia e da geomorfologia estão diretamente 
relacionados às feições do relevo e às características da litosfera. 
A compreensão da geologia é fundamental para o professor de 
Geografia, na medida em que oferece subsídios para a compreensão 
dos mecanismos de funcionamento do planeta e sobre como eles 
atuam nos processos de estruturação e modelação do relevo.  

Sobre a importância acerca da compreensão dos agentes 
estruturadores e modeladores do relevo, leia as assertivas seguintes:

I. Chamamos de agentes externos aqueles que são os esculpidores 
do relevo, ou seja, aqueles relacionados à erosão (tanto natural, 
quanto antrópica).

II. Os agentes internos, ou exógenos, são aqueles responsáveis pela 
atribuição das formas de relevo.

III. Os modeladores do relevo também são conhecidos como 
agentes internos e são originários das forças internas do planeta.
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Assinale apenas a(s) alternativa(s) que apresentam asserção(ões) que 
está(ão) correta(s):

a) Somente I.

b) Somente II.

c) Somente III.

d) I e III.

e) II e III.

 

3.  Durante muito tempo, o impacto das ações humanas no 
ambiente foi desconsiderado. Somente a partir dos anos de 1970, 
quando as consequências começaram a ser verificadas e sentidas 
de formas mais intensas, é que as nações se mobilizaram em 
torno de acordos e possibilidades a serem buscadas, visando a 
preservação e conservação dos recursos naturais.  

Com base nos dilemas ecológicos vividos atualmente, leia o 
fragmento de texto que segue:

Para entendermos melhor este fenômeno climático, 
podemos usar como exemplo a cidade de São Paulo 
que é considerada uma (1)______________. Como 
esta cidade tem grande (2)_________________ de 
asfalto (ruas, avenidas) e concreto (prédios, casas 
e outras construções), ela concentra mais calor, 
fazendo com que a temperatura fique acima da média 
dos municípios da região. A (3)______________ do 
ar também fica baixa nestas áreas. (PARANÁ, 201-
?, [s.p.]). Disponível em: <http://www.geografia.
seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.
php?conteudo=244>. Acesso em: 29 nov. 2016.

A alternativa que preenche corretamente e respectivamente as 
lacunas é:

a) (1) ilha de calor; (2) concentração; (3) umidade.

b) (1) ilha de calor; (2) número; (3) temperatura.

c) (1) ilha de calor; (2) perfurações; (3) pluviosidade.

d) (1) sensação térmica alta; (2) concentração; (3) temperatura.

e) (1) sensação térmica alta; (2) número; (3) temperatura.



U2 - A sistematização das áreas da geografia84

Seção 2.2

A geografia humana

Diálogo aberto 

A geografia humana é uma importante área de 
estudos da geografia e deve ser trabalhada em todos 
os anos/séries da Educação Básica. Para compreendê- 
-la, retomemos a situação problema dessa seção, na qual a 
professora Ana Maria leciona Geografia para uma turma do sétimo 
ano do Ensino Fundamental II, com 30 alunos. Nessa aula, ela 
deve trabalhar com o conceito geográfico de região. Entendemos 
a região como uma parcela do território que é compreendida a 
partir de um interesse específico, realçando apenas algumas de 
suas características e seus significados.  

Para tanto, questionou-se em como realizar um trabalho em 
conjunto com os demais componentes curriculares, a fim de que 
o conceito de região seja construído com base nas características 
socioespaciais, históricas e culturais, para, assim, resultar em um 
conteúdo significativo. Pensou também em como viabilizar a 
compreensão da região como um produto das materialidades 
socioculturais e físicas e, portanto, com uma identidade espacial.

Não pode faltar

A geografia humana é uma das subáreas da geografia, tendo seus 
estudos relacionados aos fenômenos antrópicos e às relações sociais, 
políticas, econômicas e culturais estabelecidas e construídas ao longo 
do tempo, materializadas no espaço. Para compreendermos as ações 
humanas, é preciso agregar dados de origem estatística-matemática, 
para visualizar-se a evolução do comportamento e das dinâmicas 
sócio espaciais. A demografia é uma ciência que se preocupa em 
analisar as populações e suas dinâmicas no espaço.



U2 - A sistematização das áreas da geografia 85

População absoluta é o número total de habitantes contabilizados 
em um determinado local e época. A população mundial atual 
conta com mais de 7 bilhões de habitantes, e é fato que houve um 
significativo aumento populacional ao longo do tempo, o que pode 
ser observado na tabela seguinte (Tabela 2.1). Observe que, conforme 
os anos passam, o tempo (em anos) para se chegar à próxima marca 
de bilhão de pessoas diminui e, em seguida, tende a se estabilizar:

População Ano Tempo para o próximo bilhão (em anos)
1 bilhão 1802 126
2 bilhões 1928 33
3 bilhões 1961 13
4 bilhões 1974 13
5 bilhões 1987 12
6 bilhões 1999 12
7 bilhões 2011 15
8 bilhões* 2026 24
9 bilhões* 2050 20

10 bilhões* 2070 26
11 bilhões* 2096 não calculado até o momento

(*) estimativa

Fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o_mundial>. Acesso em: 5 dez. 2016.

Tabela 2.1 | Crescimento da população mundial

O estudo do número pelo número, do gráfico pelo gráfico, da 
tabela pura e simples não é o caminho para uma aprendizagem 
significativa nem colaborativa. Muitos professores costumam 
apresentar inúmeros dados estatísticos em sala de aula sem, no 
entanto, provocar uma discussão problematizadora dos mesmos. 
Isso não faz sentido e só descontextualiza a geografia como ciência 
do tempo presente. Análises sem propósito, assim, desconectadas 
de uma situação-problema, só corroboram a crença de que nossa 
ciência se restringe à memorização e não à reflexão crítica.

Assimile
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Para explicar o crescimento populacional, várias 
teorias foram elaboradas. Uma das mais famosas foi a 
de Malthus, desenvolvida por Thomas Robert Malthus  
(1776-1834). Ele colocava que a pobreza e a miséria eram inevitáveis, 
na medida em que a população crescia em um ritmo ditado pela 
progressão geométrica. Já a produção de alimentos crescia em outro 
ritmo, o da progressão aritmética. Por isso, sempre haveria um ponto 
de crise, significando fome e miséria. Observe na Figura 2.6:

É preciso considerar que Malthus não levou em conta o avanço 
da tecnologia como fator de grande importância para a superação 
do ponto de crise. Com a aceleração do crescimento populacional, 
outras teorias surgiram. Os neomalthusianos começam a condenar 
as altas taxas de natalidade e a elevada população absoluta, como 
sendo as causas do colapso socioeconômico. Portanto, países 
pobres que apresentavam elevados contingentes populacionais 
seriam os grandes responsáveis por suas próprias condições 
de pobreza e miséria. Seus governos, por conseguinte, tinham 
enormes gastos em saúde e educação, não sendo, assim, possível 
investir no desenvolvimento econômico e, consequentemente, 

Fonte: elaborada pela autora.

Figura 2.6 | Esquema da Teoria de Malthus
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na geração de empregos e renda, considerando seus setores 
produtivos.

Muitas foram as críticas aos neomalthusianos. Em função da 
influência desse pensamento, várias ideias sobre o controle de 
natalidade foram disseminadas mundo afora, além das famigeradas 
políticas de planejamento familiar, que, como se sabe, não são 
muito efetivas: elas não resolvem as reais causas da pobreza e da 
miséria. 

Os reformistas, críticos ferrenhos dos neomalthusianos, 
chamam a atenção ao fato de que a pobreza e o desenvolvimento 
têm raízes complexas, e a sua compreensão, bem como a 
erradicação, não ocorrerá mediante uma simples diminuição 
nas taxas de natalidade. Um dos argumentos mais consistentes 
dos reformistas é o fato de que toda população passa por 
transformações demográficas em níveis mundiais, documentadas 
e relatadas pelos processos de transição demográfica.

Um dos conceitos atrelados à população é o de população 
relativa, que consiste na razão obtida entre a população absoluta 
e a área (dada, geralmente, em km2). Esse dado é conhecido 
como densidade demográfica. Ele é bastante utilizado para 
estudos acerca da distribuição espacial da população. A densidade 
demográfica mundial mostra áreas de grande concentração 
populacional (de alta densidade demográfica) e áreas de verdadeiros 
vazios demográficos (de baixa densidade demográfica). Por isso, 
dizemos haver lugares que são muito povoados, apresentando 
um grande número de habitantes por km2. Há outros lugares, 
pouco povoados, nos quais a densidade demográfica é bastante 
baixa. Como exemplos bem característicos, podemos citar o 
Sudeste Asiático como a região do planeta que apresenta a maior 
densidade populacional, além das regiões polares como as de 
menor densidade populacional.

Dizemos que um país é populoso quando seu número absoluto 
de habitantes é bastante elevado. Um país é povoado quando sua 
população se distribui de maneira homogênea pelo seu território. 
Essa análise pode ser realizada em diversas instâncias e escalas: 
mundial, nacional, regional, municipal e assim sucessivamente.
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Pense: Brasil e Canadá têm características comuns? Logo de 
início, é bem provável que seus alunos respondam: “nada”. 
Apresente mapas de densidade demográfica, tanto do Canadá 
quanto do Brasil. Esses dados podem ser obtidos nos seguintes 
links:

DEMOGRAFIA DO BRASIL. In: WIKIPÉDIA, a enciclopédia 
livre. Flórida: Wikimedia Foundation, 2016. Disponível em: 
<https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Demografia_do_
Brasil&oldid=47366688>. Acesso em: 5 dez. 2016.

CANADÁ. In: WIKIPÉDIA, a enciclopédia livre. Flórida: Wikimedia 
Foundation, 2016. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/w/
index.php?title=Canad%C3%A1&oldid=47346524>. Acesso 
em: 5 dez. 2016.

Mostre que tanto o Canadá quanto o Brasil são países pouco 
povoados. Suas densidades demográficas são irregulares. Isso 
ocorre por motivos diferenciados, obviamente, mas tanto 
a região Norte do Brasil quanto a região Norte do Canadá 
apresentam baixas densidades demográficas. Além disso, as 
regiões Sudeste de ambos os países são densamente povoadas. 
Desta vez, os motivos são semelhantes: são áreas nas quais 
encontramos grandes aglomerados urbanos e cidades de 
grande importância socioeconômica para seus países.

Reflita

Estudar o comportamento de uma população exige o exame 
consistente de dados. Uma ferramenta fundamental para tais 
estudos é a pirâmide etária. Nela, é analisada a estrutura etária da 
população em um determinado ano, destacando a sua distribuição 
por faixas etárias e por gêneros. Na base, encontramos a população 
de crianças e jovens; no corpo da pirâmide, a população adulta e, 
em seu topo, a população de idosos. Observe alguns exemplos:
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É notório o aumento da população idosa no Brasil, ao longo dos 
anos. Esse é um processo que ocorreu em vários países europeus 
e agora chega ao chamado mundo emergente: a transição 
demográfica. 

As taxas de natalidade e mortalidade, quando são estabelecidas, 
são bastante altas (Fase 1 – Figura 2.8). Com os avanços técnicos e 
científicos, associados ao desenvolvimento da medicina, as taxas 
de mortalidade (sobretudo infantil) começam a diminuir (Fase 2 – 
Figura 2.8) e isso gera um crescimento nos números absolutos (Fase 
3 – Figura 2.8), a chamada explosão demográfica. 

Com a aceleração da urbanização e o avanço dos métodos 
contraceptivos, a partir dos anos de 1960-70, a fecundidade (número 
de filhos por mulher) diminui e toda a estrutura social se transforma 

Fonte: <http://rede.novaescolaclube.org.br/planos-de-aula/o-que-vamos-ser-quando-envelhecermos>. 
Acesso em: 5 dez. 2016.

Figura 2.7 | Evolução da estrutura etária brasileira (1980-2020) 
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(Fase 4 – Figura 2.8). O Brasil vai transitando de uma realidade agrário-
exportadora para uma realidade urbana-industrial, exibindo um forte 
processo de êxodo rural. A tendência é, ao final do processo de 
transição demográfica (Fase 5 – Figura 2.8), de uma estabilização 
entre nascimentos e óbitos, como mostra o gráfico seguinte:

Legenda: TN=Taxa de natalidade; TM=Taxa de mortalidade; CP=Crescimento da população.
Fonte: adaptada de <https://pt.wikipedia.org/wiki/Transi%C3%A7%C3%A3o_demogr%C3%A1fica#/
media/File:Transicion_demografica.png>. Acesso em: 5 dez. 2016.

Figura 2.8 | Esquema da Transição Demográfica

Alguns dados são essenciais para o trabalho com a dinâmica 
populacional e precisam fazer parte do vocabulário de seus alunos:

• Crescimento vegetativo (ou natural): diferença entre 
número de nascimentos e óbitos em um local, em um ano.

• Crescimento demográfico: é o crescimento vegetativo 
associado aos movimentos migratórios.

• Taxa de natalidade: número de nascimentos em um local, 
no período de um ano.

• Taxa de mortalidade: número de óbitos em um local, no 
período de um ano.

• Taxa de mortalidade infantil: número de óbitos que 
ocorrem antes de se completar um ano de vida.

• Taxa de fecundidade: número de filhos por mulher.

Assimile
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Os movimentos que envolvem o processo de transição 
demográfica têm, igualmente, causas e consequências. O 
fenômeno mais evidente na atualidade é o aumento da população 
idosa em sincronia à diminuição do número de adultos, causado 
pelas quedas, tanto nas taxas de natalidade quanto de fecundidade. 
Isso gerou, ao longo do tempo, sérios problemas com a reposição 
de mão de obra no mercado de trabalho (PEA: população 
economicamente ativa) e, também, com as aposentadorias.

A característica mais marcante de nossa população é a 
diversidade. O povo brasileiro tem a sua constituição como fruto 
de um enorme processo de mestiçagem. Alguns pontos são muito 
importantes na constituição da identidade brasileira, a saber: a 
contribuição dos povos nativos (também chamados de indígenas 
ou pré-colombianos); dos europeus (inicialmente portugueses 
depois diversos outros grupos); a contribuição dos negros advindos 
de várias partes do continente africano, dos grupos asiáticos e de 
outros grupos.

De uma forma bastante discriminatória, muitas vezes, pessoas 
costumam dizer que as comunidades cariocas (também 
conhecidas como favelas), sobretudo aquelas que se localizam 
nos morros, se constituem em áreas nas quais todos os que 
habitam são criminosos. Ao analisarmos o contexto nefasto 
dessa colocação, percebemos que, durante o início do século 
XX, o governo carioca implementou obras na cidade do Rio de 
Janeiro com o objetivo de modernizar a mesma, principalmente 
as áreas centrais. Isso envolveu a abertura de grandes avenidas 
mediante a destruição de muitos prédios coloniais, que 
haviam sido transformados em cortiços. Esse processo ficou 
conhecido como “Bota Abaixo”, e as pessoas, de baixa renda, 
simplesmente foram expulsas de suas moradias, ocupando 
então os morros cariocas, locais onde não havia restrição 
para morarem e o Estado não se fazia presente. Por isso, se 
transformaram em redutos de baixa renda e, infelizmente, em 
alguns casos, de criminosos. 

Exemplificando
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A partir de 1500, os portugueses se concentraram na região 
Nordeste, onde desembarcaram e iniciaram o processo de colonização 
e ocupação, construindo fortes que, mais tarde, dariam origem aos 
primeiros agrupamentos urbanos coloniais. A exploração do pau-
brasil e, posteriormente, da cana-de-açúcar nos engenhos, também 
contribuíram para isso. Quando os ciclos econômicos se encerram, 
como economias complementares associadas a um pujante comércio 
interno, provocam migrações e deslocamentos populacionais em 
busca de melhores condições de vida.

As Bandeiras, movimento liderado pelos paulistas, da região de 
São Paulo dos Campos de Piratininga (atual cidade de São Paulo), 
organizaram tropas e se deslocaram pelo interior do país. Em seus 
pontos de parada/descanso, desenvolveram-se povoamentos que, ao 
longo do tempo, cresceram, originando cidades. A descoberta de ouro 
e outros metais preciosos, no século XVIII, também contribuiu para 
um intenso movimento populacional para a região interior do país. Os 
entrepostos comerciais comumente davam origem a povoamentos 
e futuras vilas/cidades. Com a decadência econômica da região 
Nordeste, a capital é transferida, em 1794, para o Rio de Janeiro, para 
trazer o aparato administrativo para mais perto da região mineradora. 
Isso impulsionou o desenvolvimento do Sudeste, atraindo um enorme 
contingente populacional para a área. 

Ao longo dos séculos XVIII e XIX, os subsequentes ciclos econômicos 
também provocaram grandes transformações nas paisagens brasileiras 
e, nesse contexto, o destaque fica com o café. O ciclo cafeicultor 
viabilizou o desenvolvimento e a ocupação do interior do país, com 
destaque para o Vale do Rio Paraíba do Sul (fluminense e depois 
paulista). Oeste de São Paulo, Sul de Minas e Norte do Paraná. Nessas 
áreas, houve a instalação de inúmeros latifúndios monocultores, com 
produção voltada para o mercado externo e com mão de obra escrava. 
O volume era transportado até o porto de Santos, inicialmente no 
lombo de muares e depois por ferrovias, e de lá seguia para Europa 
e EUA, nossos principais compradores. O café viabilizou a entrada de 
imigrantes que contribuíram decisivamente para a urbanização e o 
desenvolvimento das cidades.

O café gerou a acumulação primitiva de capitais que viabilizou o 
investimento na indústria, no momento de crise em 1930. Após o fim 
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do auge do período cafeicultor, o século XX assiste à transformação 
da realidade brasileira de agrário-exportadora para urbano-industrial. As 
cidades, sobretudo do Sudeste, nesse contexto, começaram a crescer 
vertiginosamente, encrudescendo os movimentos migratórios para 
as mesmas. Em paralelo, outras realidades passam a ser construídas e 
constituídas, a partir de outros eventos, como o ciclo da borracha no 
Norte do país e a construção de Brasília, na década de 1960.  

Nada expressa melhor a diversidade, nem materializa de 
forma mais evidente as relações humanas, do que a cidade. A 
cidade e a urbanização são fenômenos relativamente recentes 
no desenvolvimento da humanidade, sendo que as primeiras 
remontam a 10 mil anos atrás. Um dos principais elementos do 
modo de vida urbano é a centralização do poder e, em alguns 
momentos, da história (Antiguidade e até a Idade Média). As cidades, 
por exemplo, eram muradas, se abrindo durante o Renascimento e 
subsequente desenvolvimento do sistema capitalista de produção, 
o que gerou mudanças substanciais nos espaços, que passam a 
ser mais especializados, de acordo com as atividades que eram 
desenvolvidas. A intensificação do comércio, as grandes navegações 
e a maior circulação de pessoas e mercadorias promovem tanto um 
crescimento das cidades como um aparecimento de outras tantas. 

A grande transformação espacial acontece, no entanto, a partir 

Um importante componente dos estudos populacionais é a 
compreensão dos deslocamentos dos movimentos migratórios. 
Atualmente, o Brasil tem recebido um considerável contingente 
de imigrantes, que chegam em busca de uma oportunidade 
de reconstruírem suas vidas. Haitianos, que tiveram seu país 
devastado por um terremoto em 2010, e sírio-libaneses, que 
assistem a conflitos sangrentos em suas terras natais, encontram 
no Brasil refúgio e novas perspectivas de vida. Quais são as 
contribuições desses grupos populacionais, nesse novo contexto? 
São movimentos voluntários ou, em certa medida, compulsórios? 
Existe imigração ilegal para o Brasil? Como o país lida com essas 
situações e quais são as resoluções tomadas?

Assimile
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da Primeira Revolução Industrial. Ao longo do século XVIII e XIX, 
principalmente nos países mais desenvolvidos da Europa, além de 
EUA e Japão, os parques industriais foram implementados, assim 
como ocorreu forte desenvolvimento urbano. É importante ressaltar 
que o desenvolvimento urbano e o crescimento das cidades, nos 
países desenvolvidos, se processaram de forma lenta e gradual, 
viabilizando a instalação de toda uma rede de infraestrutura, como 
saneamento básico, moradia, transporte e iluminação pública, além 
de promover uma crescente geração de empregos para atender à 
grande demanda de mão de obra.

O êxodo rural foi acompanhado por um processo de 
modernização agrária (Revolução Verde) e, nesses países, se 
estabeleceu uma interconexão e uma relação de interdependência. 
Por isso, prematuramente nos primeiros decênios do século 
XX, a maior parte dos países desenvolvidos já materializava uma 
configuração urbana bem estruturada nos seus espaços geográficos.

Em contrapartida, no mundo subdesenvolvido, a realidade agrário-
exportadora, fruto da herança colonial, perdurou praticamente até 
mais da metade do século XX. É importante ressaltar que nos países 
subdesenvolvidos e/ou emergentes, a industrialização ocorre por 
meio de um processo conhecido por ISI – Industrialização por 
Substituição das Importações. Trata-se da instalação de todo um 
parque industrial que não é nacional, e sim estrangeiro. Isso ocorre 
porque, nesses países, a Revolução Industrial não se processou como 
nos países da Europa, nos EUA e no Japão. Da mesma forma, o 
êxodo rural intenso não viabilizou o desenvolvimento de uma rede 
de infraestrutura, promovendo um crescimento acelerado e sem 
planejamento das cidades. 

Esses processos culminaram em metropolizações e conurbações 
gigantescas, cujo resultado é a macrocefalia urbana, processo no 
qual uma única cidade concentra mais da metade da população de 
um certo país. Esses verdadeiros inchaços urbanos, formados pelo 
esvaziamento das zonas rurais, se configuram como espaços da 
desigualdade; da exclusão social. 

A formação dos grandes complexos metropolitanos, e mesmo as 
megalópoles, é um processo espacial no qual a expansão das áreas 
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urbanas extrapola os territórios originais, com o avanço de umas sobre 
as outras. Esse processo é conhecido como conurbação e é bem 
visível espacialmente, quando atravessamos os limites administrativos 
entre dois municípios e existe um contínuo urbano, de modo que só 
o notamos porque há uma placa. As áreas rurais são bem suprimidas 
e, em alguns casos, desaparecem, ficando a cidade dependente do 
abastecimento proveniente de outras regiões. Quando duas ou mais 
metrópoles se conurbam, forma-se a megalópole.

Cidades muito grandes apresentam um consumo enorme de 
recursos, uma enorme demanda de alimentos, energia e produzem 
igualmente uma grande quantidade de lixo e resíduos. Por isso, os 
problemas socioambientais se apresentam como um dos maiores 
desafios atuais. O abastecimento das cidades é feito pelo campo e, 
assim, a agricultura e a pecuária são atividades fundamentalmente 
essenciais. Elas, não podemos esquecer, têm sua origem vinculada à 
agropecuária. Essa atividade é desenvolvida tanto por técnicas mais 
rudimentares quanto pelas mais avançadas tecnologicamente. 

A paisagem rural em tempos atuais é costumeiramente dividida 
em duas categorias: tradicionais e comerciais. A agropecuária 
tradicional é aquela que opera em baixo rendimento. Isso quer dizer 
que se utiliza de técnicas simples e rudimentares, quando é o caso 
da produção para a subsistência ou comercialização em pequena e 
média escala. 

Pequenos e médios produtores e criadores não dispõem de 
recursos financeiros para investimentos em insumos, maquinário, 
tecnologia e, por isso, sua produção e produtividade são limitadas. 

A maior parte dessas paisagens rurais se localiza nas regiões 
pobres e com baixos índices de desenvolvimento, como América do 
Sul, África e em alguns locais da Ásia. Já a agricultura comercial é 
caracterizada por grandes propriedades, implementação tecnológica 
e grande produtividade. Quando se localizam em países ricos, 
costumam abastecer tanto o mercado interno quanto o externo; 
quando se localizam em países emergentes e/ou subdesenvolvidos, 
geralmente sua produção é direcionada para o mercado externo.

O caso da pecuária é bastante singular. Existe a pecuária intensiva, 
associada à implementação tecnológica e grandes produções e 
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produtividade. Geralmente, é produtora de leite. A criação, nesses 
casos, é usualmente feita em sistemas de confinamento. Já a pecuária 
extensiva é associada ao gado de corte, ou seja, à produção de 
carne. O gado é criado solto, em pastagens. Em alguns casos, como 
nos EUA e em países europeus, a criação de gado de corte é também 
realizada em confinamento, para otimização do espaço e aumento 
da produtividade/produção, haja vista o alto consumo.

Sobre os temas trabalhados aqui, recomendamos as seguintes 
leituras:

a) BRITO, F. Transição demográfica e desigualdades sociais 
no Brasil. Rev. Bras. Estatística Populacional, v. 25, n. 1, p. 5-26, 
2008. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbepop/v25n1/
v25n1a02>. Acesso em: 6 dez. 2016.

b) SANTOS, M. Metamorfoses do espaço habitado. São Paulo: 
Hucitec, 1988.

c) RIBEIRO, D. O povo brasileiro: a formação e o sentido do 
Brasil. São Paulo: Global Editora, 2015.

d) DE OLIVEIRA, A. U.; MARQUES, M. I. M. O campo no século 
XXI: território de vida, de luta e de construção da justiça social. 
São Paulo: Editora Casa Amarela, 2004.

Pesquise mais

Sem medo de errar

Para resolver essa situação de ensino-aprendizagem, a professora 
Ana Maria resolveu desenvolver um trabalho interdisciplinar, 
chamando seus colegas que lecionam História e Ciências. 
Inicialmente, ela solicitou aos alunos que identificassem os elementos 
físicos (ou naturais) de cada região. Ao elencar tais elementos, o 
professor de Ciências realizou uma análise de tais características 
para que a professora Ana Maria, na sequência, trabalhasse com 
um mapa dos biomas brasileiros. Na primeira etapa desse estudo, 
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os alunos precisavam associar os elementos do meio físico, que 
foram elencados aos biomas, às suas características (clima, relevo e 
vegetação). Em um segundo momento, a professora solicitou que, 
a partir da mesma paisagem, os alunos destacassem os elementos 
do meio antrópico. O professor de História, a partir desses dados, 
analisou cuidadosamente o contexto sócio-histórico, verificando a 
espacialidade de tais realidades em conjunto com a professora Ana 
Maria. 

Após esse trabalho, as georreferências foram estabelecidas a 
partir dos elementos físicos (do meio natural) e dos elementos 
humanizados. Com isso, ela deve entregar novamente o mapa com a 
divisão político-administrativa e as regiões brasileiras (divisão do IBGE) 
e, a partir das características dos biomas e histórico-sociais, os alunos 
localizarão facilmente as paisagens.

Faça valer a pena

1. A demografia é muito importante nos estudos populacionais. Ao 
assumirmos o espaço geográfico como um híbrido entre as relações 
estabelecidas, em caráter dinâmico e constante, entre os elementos 
do meio físico e os antropizados, é necessário avaliar como as 
populações se apropriam desse espaço e como o configuram 
materialmente. 

Quando estudamos o comportamento dos agrupamentos humanos 
ao longo do tempo e do espaço, nas transformações que ocorrem 
nas paisagens, por exemplo, recorremos à demografia.

Analise o trecho abaixo: 

A demografia trabalha com _______ ______________ e 
______________, trazendo um viés ____________ que deve ser 
agregado à compreensão dos fenômenos ________________.

A alternativa que exibe a sequência correta, respectivamente, é:

a) dados materiais / estatísticos / qualitativo / demográficos.

b) dados matemáticos / estatísticos / formal / migratórios.

c) dados estatísticos / matemáticos / quantitativo / populacionais.
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d) dados estatísticos / matemáticos / formal / populacionais.

e) dados matemáticos / geográficos / qualitativo / migratórios.

2. A cidade é a expressão material mais evidente das relações 
socioeconômicas no espaço. Na atualidade, estudos mostram 
que mais da metade da população mundial vive em áreas urbanas 
e, por isso, o processo de metropolização está tão intensificado. 
No entanto, sabemos que a formação das metrópoles no mundo 
desenvolvido é bem diferente do que se observa no mundo 
subdesenvolvido e/ou emergente. 

Sobre o processo de metropolização e constituição das áreas 
urbanas nos países desenvolvidos, leia as assertivas seguintes:

I. Ocorre de forma gradual, ou seja, o desenvolvimento do 
processo de industrialização, desencadeado pela Primeira 
Revolução Industrial, atrai um grande contingente populacional 
para as cidades que, lentamente, o absorve.

II. O processo de crescimento e desenvolvimento das cidades 
não é acompanhado pela instalação dos equipamentos de 
infraestrutura essenciais para a promoção da qualidade de vida.

III. Ocorreu o processo conhecido como ISI – Industrialização por 
Substituição das Importações. Isso quer dizer que as indústrias 
chegaram e se instalaram, criando um processo de dependência 
da tecnologia estrangeira verificado até os dias de hoje.

Assinale a alternativa que apresenta apenas a(s) asserção(ões) 
correta(s):

a) Somente III.

b) I, II e III.

c) II e III.

d) Somente II.

e) Somente I.

3. O processo de formação do povo brasileiro inclui uma complexa 
mestiçagem entre diversas etnias, migrações e imigrações (algumas 
compulsórias, como é o caso dos africanos, que foram trazidos 
para o trabalho escravo; outras, voluntárias). Há períodos que o 
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crescimento demográfico do Brasil é maior, em função não somente 
das altas taxas de natalidade, mas também da entrada de um elevado 
número de imigrantes.

Sobre os deslocamentos populacionais e a constituição do povo 
brasileiro, julgue, com V (verdadeiro) ou F (falso), as assertivas 
seguintes:

I. (.....) Os deslocamentos internos da população, ao longo do tempo 
e dos acontecimentos sociais e econômicos, pouco influenciam na 
constituição socioespacial do país.

II. (.....) Durante o século XVIII, a descoberta de ouro, diamante e outros 
minerais preciosos atraiu um enorme contingente populacional para 
a região central do Brasil, provocando um deslocamento do eixo 
econômico para esta área.

III. (.....) A imigração de europeus durante os séculos XIX e XX (início) 
foi fomentada por produtores de café que precisavam de mão de 
obra em suas lavouras, pois o trabalho escravo havia sido extinto.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

a) I.F; II.F; III.V.

b) I.F; II.V; III.V.

c) I.V; II.V; III.F.

d) I.V; II.F; III.F.

e) I.F; II.F; III.F.
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Seção 2.3

A geografia econômica

Diálogo aberto 

A professora Ana Maria leciona Geografia para uma turma do sétimo 

ano do Ensino Fundamental II, com 30 alunos. Para a aula de hoje, ela 

deve trabalhar com o conceito geográfico de região. Entendemos a 

região como uma parcela do território que é compreendida a partir de um 

interesse específico, realçando apenas algumas de suas características e 

significados. Para tanto, ela dividiu a sala em cinco grupos e entregou, a 

cada um deles, uma paisagem característica de uma das cinco regiões 

brasileiras, sem, no entanto, nomeá-las. Junto com as imagens, havia um 

mapa com a divisão político-administrativa das regiões brasileiras (IBGE), 

com os respectivos estados e seus nomes. Solicitou a cada grupo que 

identificasse o local da paisagem na foto que receberam e pontuasse 

cinco características comuns a tal região.

Para a formação de indivíduos críticos acerca de suas realidades, é 

preciso fomentar a compreensão da região como área de interesse. 

Portanto, como viabilizar a compreensão das regiões a partir das 

características de seus setores produtivos? Quais os melhores materiais 

pedagógicos para que o aluno seja capaz de visualizar as paisagens, 

tais materialidades e as rugosidades existentes nessas paisagens, que 

configuram as regiões?

A partir dessas reflexões, vamos acompanhar a professora Ana Maria 

e sua turma, a fim de que todos os alunos possam efetivamente construir 

o conceito de região como área de interesse e significado.

Não pode faltar

O espaço geográfico é produto e condição das relações estabelecidas 
entre os elementos do meio físico e os antrópicos. Esse hibridismo 
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dinâmico é que o caracteriza, e nele sabemos que a única constante é 
a transformação. O homem, ao longo do tempo histórico, desenvolve 
novas formas de apropriação dos elementos do meio, mediante as 
diversas estruturas e organizações sociais. São elas que determinam as 
demandas e as necessidades dos grupos e viabilizam o alinhamento 
das atividades a serem desenvolvidas; estas últimas, em busca da 
manutenção e sobrevivência do grupo. 

Assim se constituem os sistemas produtivos, que 
divergem de sociedade para sociedade, de tempos em 
tempos e de acordo com o desenvolvimento técnico- 
-científico. Entendemos por sistema produtivo o conjunto de atividades 
desenvolvidas pelos grupos sociais com o objetivo de gerar os recursos 
necessários à sua sobrevivência, a partir da apropriação dos recursos 
do meio físico (naturais). Como as sociedades se organizam de formas 
diferenciadas, os sistemas produtivos assim também o são.

Os sistemas produtivos revelam as formas como as sociedades 
se apropriam do meio físico, ou seja, dos sistemas naturais. Quando 
as sociedades eram primitivas, a demanda por recursos naturais 
era bem menos significativa e, assim, também acontecia com a 
necessidade energética. Na medida em que o homem se desenvolve 
tecnologicamente, as demandas por recursos são cada vez maiores e 
mais diversificadas.

A caça e a coleta se configuram como os primeiros sistemas 
produtivos desenvolvidos socialmente pela humanidade. Com o 
processo de domesticação de plantas e animais, e o surgimento das 
cidades, as perspectivas e as demandas por recursos são outras. O 
abastecimento de água e a produção de alimentos em escalas cada vez 
maiores exigem uma reestruturação dos sistemas produtivos.

As novas demandas por recursos naturais e energia se materializam 
ao longo do tempo, nas paisagens geográficas (deixando marcas na 
topografia, por exemplo). No entanto, somente a partir da Primeira 
Revolução Industrial (Inglaterra, 1790) é que se nota uma considerável 
capacidade de transformação do meio. A partir desse evento, os sistemas 
produtivos passam a se organizar de forma seletiva e intencional. O espaço 
da indústria passou a apresentar uma enorme necessidade energética 
(não mais suprida pela lenha), matérias-primas para o processamento, 
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além da necessidade de uma rede logística de transporte, mão de obra 
e mercados consumidores. Esses são os chamados fatores locacionais 
tradicionais da indústria. 

Ao observarmos a demanda por mão de obra e mercado consumidor, 
as áreas industriais fomentam o desenvolvimento e o crescimento das 
áreas urbanas que, por sua vez, demandam cada vez mais uma produção 
agropecuária capaz de atender a cidade. Por isso, verdadeiros cinturões 
agropecuários se estruturam e se formam ao redor das aglomerações 
urbanas, se integrando a tais sistemas produtivos. 

Os espaços, nesse momento, passam a contar com paisagens muito 
bem definidas: há os espaços da produção industrial, da produção 
agropecuária, da extração de recursos minerais para o abastecimento 
da indústria e das cidades, a extração de recursos energéticos (no caso, 
à época da Primeira Revolução Industrial, o carvão mineral, sobretudo), 
os espaços da circulação de mercadorias e dos meios de transporte que, 
por sua vez, fomentam um amplo desenvolvimento e encrudescimento 
do comércio.

Antes da Primeira Revolução Industrial, os sistemas produtivos 
desenvolvidos pela humanidade não produziram alterações 
substanciais nas paisagens geográficas, e a construção e 
intervenção humana no meio não era tão substancial, a ponto 
de verificarmos mudanças na capacidade de produção do 
homem. A partir do amplo desenvolvimento técnico e científico, 
experienciado no final do século XVIII e ao longo do século 
XIX, constituiu-se o chamado meio técnico, que leva em 
consideração a configuração do espaço geográfico a partir dos 
sistemas produtivos, que viabilizam a materialização do progresso, 
de modo a atender às demandas de seus cidadãos.

Segundo Santos (2002, p. 234-235):

“Quanto ao meio técnico-científico informacional 
é o meio geográfico atual, onde os objetos 
mais proeminentes são elaborados a partir dos 
mandamentos da ciência e se servem de uma 

Assimile
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técnica informacional da qual lhes vem o alto 
coeficiente de intencionalidade com que servem às 
diversas etapas da produção. 

O espaço geográfico, como um híbrido, evidencia de forma clara 
as relações sociais e econômicas. O setor primário é aquele que diz 
respeito à agricultura, pecuária e extração de recursos (minerais, animais, 
vegetais e energéticos); o setor secundário se refere à produção industrial 
propriamente dita; o setor terciário está pautado no comércio e na 
prestação de serviços (incluindo o funcionalismo público). A inserção da 
tecnologia em cada um deles reflete materialidades distintas.

Muito importante, nesse ponto, é a compreensão das ondas de 
inovações tecnológicas. Observe a Figura 2.9:

Fonte: <http://www.scielo.br/img/revistas/cebape/v10n3/a10fig01.jpg>. Acesso em: 13 dez. 2016.

Figura 2.9 | Ondas de inovação 
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Muito importante, nesse ponto, é a compreensão das ondas 
de inovações tecnológicas. Sabemos que o desenvolvimento 
tecnológico é paulatino e não ocorre de forma linear. Para a 
compreensão mais apurada, sugerimos a leitura do seguinte 
artigo:

FADEL, B.; MORAES, C. R. B de. As ondas de inovação tecnológica. 
FACEF Pesquisa, v. 8, n. 1, 2005, p. 34-40. Disponível em: <http://
legacy.unifacef.com.br/facefpesquisa/2005/nr1/3_fadel_moraes.
pdf>. Acesso em: 26 jan. 2017.

Pesquise mais

Em cada um dos passos da inovação da Figura 2.9, demonstra-
se como os sistemas produtivos são alterados e transformados. Isso 
é evidenciado no espaço geográfico, e as paisagens materializam 
essas transformações. Devemos compreender que a ocorrência dessa 
materialização das transformações do/no espaço geográfico só é 
possível porque ela é engendrada no seio das estruturas sociais e das 
organizações socioculturais, que a fazem porque são submetidas ou a 
fazem para atender às suas demandas de sobrevivência.

Para ilustrarmos melhor as paisagens, como materialidades 
igualmente híbridas entre os elementos antropizados e os do meio 
físico, observe a Figura 2.10:

Fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Industrial#/media/File:BASF_Werk_
Ludwigshafen_1881.JPG>. Acesso em: 13 dez. 2016.

Figura 2.10 | As fábricas químicas da BASF em Ludwigshafen, Alemanha (1881)
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Note, na Figura 2.10, que a área da cidade é repleta de indústrias 
e de armazéns. É possível visualizar uma intensa movimentação 
portuária, evidenciando o transporte de mercadorias, de matérias-
primas e possivelmente de carvão para as siderúrgicas e metalurgias 
da cidade. Ao fundo da imagem, é possível ver, à direita, um 
pequeno agrupamento humano, provavelmente a área na qual 
moravam os operários e alguns agricultores que, nas regiões 
circundantes, desenvolviam suas atividades para o abastecimento 
da região urbano-industrial.

O professor de Geografia precisa conhecer o processo de 
formação da economia-mundo por meio da leitura das ondas 
de desenvolvimento tecnológico. Observe que o tempo 
entre uma onda e outra é cada vez menor, evidenciando o 
forte impacto que o aprimoramento tecnológico e científico 
apresenta nesse mote. Assim, na medida em que o sistema 
capitalista de produção se reinventa, o espaço geográfico 
também materializa tais transformações. Isso ocorre porque, 
em primeira instância, por ser este o sistema socioeconômico 
hegemônico em nível mundial; em segunda instância, pelo 
fato de o capitalismo não se restringir a doutrinas econômicas, 
e sim se estruturar com um escopo sociocultural consistente 
e, por fim, mas não menos importante, por ser capaz de 
articular os sistemas produtivos na produção consistente de 
seus pressupostos, que são o lucro e a desigualdade.

Reflita

As paisagens são evidências materiais das relações socioespaciais 
e socioculturais. Elas agregam estruturas atuais e pretéritas, ou 
seja, são verdadeiros mosaicos que podem evidenciar como os 
sistemas produtivos influenciam nas configurações regionais.

Compreendemos as regiões como lugares de interesse, ou 
melhor, excertos do espaço que podem ser caracterizados por 
determinados pontos de interesse que sejam significativos e que, 
por conta disso, se destacam. A regionalização pode ser feita 
mediante vários critérios, desde que sejam significativos e que 
seja possível encontrar identidades socioespaciais e socioculturais, 
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evidenciadas em suas paisagens geográficas. Mas como 
regionalizar? 

Ao longo do desenvolvimento do sistema capitalista de 
produção, e ao longo das ondas de desenvolvimento tecnológico, 
os espaços foram regionalizados diferentemente. Durante o 
Capitalismo Comercial (Séculos XVI ao XVIII), o mundo apresentava 
duas regiões bem distintas: colônias e metrópoles. Cada uma delas 
tinha funções igualmente distintas: a metrópole vendia produtos 
industrializados às suas colônias, as quais desenvolviam uma 
economia complementar à sua metrópole, ou seja, deveriam 
exportar matérias-primas e escravos, visando o enriquecimento 
da primeira. As relações entre ambas eram resguardadas pelo 
Exclusivo Comercial (ou Pacto Colonial), ou seja, as colônias 
somente poderiam comprar produtos de sua respectiva metrópole 
e só fornecer produtos a elas. 

Essa regionalização, que incluía uma logística de transporte 
de pessoas e de mercadorias, é chamada de Divisão Mundial 
Clássica do Trabalho. Como você notou, existem características e 
funções bem específicas de cada uma das regiões e isso também 
é significativo. Do ponto de vista espacial, as duas materialidades 
(ou regiões) evidentes são bem distintas: a metrópole e a colônia. 
O processo de constituição e formação do Brasil, bem como de 
sua economia e sistemas econômicos, insere-se nessa lógica. 

No caso do Brasil, as áreas nas quais o pau-brasil fora explorado 
sofreram um processo muito intenso de degradação ambiental, 
sendo uma considerável parte de Mata Atlântica Nordestina. Nesse 
momento, muitas cidades são formadas, sobretudo litorâneas e 
na região Nordeste, como fortificações que visavam proteger o 
território.

Outro elemento muito importante na configuração econômica 
e espacial do Brasil foi a fragmentação de seu futuro território em 
Capitanias Hereditárias, que eram faixas de terras com uma grande 
extensão latitudinal doadas a mandatários portugueses. Assim, 
Portugal conseguia transferir os encargos da colonização para 
terceiros, uma outra forma de lucrar com sua colônia. Observe o 
mapa, na Figura 2.11: 
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Fonte: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Brazil_%281534%29.svg>. Acesso 
em: 15 dez. 2016.

Figura 2.11 | Capitanias Hereditárias no Brasil, em 1534

Em 1534, o Brasil é colônia portuguesa e ainda não é oficialmente 
Brasil. A partir de 1505, aproximadamente, os portugueses 
começaram a chamar as suas terras colonizadas na América 
do Sul de Terra do Brasil e, depois, somente de Brasil. Isso se 
deve ao pau-brasil, planta nativa, cuja resina apresenta coloração 
avermelhada, ou seja, cor de brasa; daí o nome Brasil

Assimile

Observe, no mapa das capitanias hereditárias (Figura 2.11), que, quanto 
mais próximas elas estivessem de Portugal, menores seriam os gastos 
com traslados até a metrópole, sendo assim, essas, as mais prósperas. 
As capitanias ao Sul, como São Tomé, Santo Amaro, São Vicente, Rio 
de Janeiro e Santana, ou seja, as mais distantes da Europa, além de 
possuírem um território menor, eram igualmente menos prósperas. 
Nessa época, essas últimas regiões sobreviviam com dificuldades, em 
meio à agropecuária e ao comércio nos centros urbanos, ainda pouco 
desenvolvidos. Nesse momento, surge a figura do bandeirante.
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Em paralelo à chamada “Economia Oficial”, desenvolve-se uma 
organização sócio-espacial interna, que contava com atividades 
agropecuaristas voltadas para a subsistência e para o abastecimento dos 
centros urbanos, além do próprio empreendimento de interiorização 
praticado pelos bandeirantes. Com a queda da atividade de extração 
do pau-brasil, devido à extração predatória, um novo ciclo econômico 
inaugura outro período na organização socioeconômica do país, nos 
séculos XVI e XVIII. Nesse momento, a produção de açúcar representou 
a mola propulsora da economia colonial do Brasil durante longo período 
de tempo. Foi também responsável por grandes transformações em 
nosso espaço. 

A produção em larga escala foi desenvolvida em sistema de 
plantation, que contava com alguns elementos fundamentais para 
compreendermos a construção do espaço e das paisagens geográficas, 
tanto das áreas produtoras, quanto daquelas que não o eram, a se saber:

• Grandes propriedades rurais (latifúndios) monocultoras.

• Organização da produção em engenhos, voltada para o 
abastecimento das economias externas.

• mão de obra negra escravizada, trazida compulsoriamente para 
o Brasil, fomentando um comércio altamente lucrativo: o tráfico 
negreiro. 

Com a cana-de-açúcar, as cidades da região Nordeste cresceram e 
progrediram muito. Salvador se torna a capital e a cidade mais próspera 
do país. No final do século XVII e ao longo do século XVIII, o Brasil 
começou a mostrar sinais de declínio em sua produção açucareira, 
em função do fomento às plantations nas Antilhas, realizado por 
colonizadores holandeses. Como esta região era muito mais perto da 
Europa e sua produção contabilizava custos mais baratos, a Europa 
deixava, gradativamente, de comprar açúcar brasileiro (via Portugal) e 
passava a comprar o que era produzido na América Central (via Holanda).  

Com a decadência do ciclo do açúcar, Portugal se viu diante de uma 
situação bastante delicada: manter a posse do território (sua colônia) 
mediante uma crise de ordem socioeconômica. Nesse momento, 
jazidas de ouro e diamante são encontradas por exploradores e/ou 
bandeirantes que se aventuravam por terras inóspitas, em busca de 
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riquezas. Com isso, houve o deslocamento do eixo econômico do 
Brasil, da região Nordeste para o Centro-Sul, especialmente na área que 
viria a ser parte constituinte dos estados atuais de Minas Gerais e Goiás. 
Ouro e diamantes eram explorados em duas categorias distintas:

• Lavras: empreendedores de grande porte, com um considerável 
número de escravizados, geralmente detinham as melhores áreas 
de exploração e também os maiores lucros.

• Faiscações: normalmente era constituída de um, dois ou três 
trabalhadores. Raramente tinham posses para ter escravizados 
para o trabalho, com lucros menores e massacrados pelos 
impostos cobrados pela Coroa Portuguesa.

Note que inúmeras cidades foram fundadas ou ampliadas nessa 
época, em função do ciclo do ouro. Uma delas, que merece destaque, 
obviamente, é Vila Rica (atual Ouro Preto), além de Arraial do Tejuco (atual 
Diamantina). Um dinâmico e diversificado comércio interno também se 
desenvolvera, viabilizando a integração das áreas ainda remotas do país. 
Assim, se rompem fronteiras estabelecidas com tratados antigos (como 
o de Tordesilhas, por exemplo), e o território se amplia.

No Brasil, a produção de ouro e diamantes leva a cobranças abusivas 
de impostos, por parte da Coroa Portuguesa, e à insatisfação das classes 
mais abastadas da sociedade que, em busca de maiores lucros com 
suas atividades, começavam a questionar a vigência do Pacto Colonial. 
Concomitantemente a isso, as jazidas já começavam a se esgotar depois 
da segunda metade do século XVIII. A economia brasileira se retraiu, e 
Portugal continuou a cobrar abusivos impostos. 

A pobreza se generalizava, e muitos proprietários de escravizados 
nem mesmo conseguiam manter os seus, culminando, assim, em 
muitas revoltas com a Coroa Portuguesa. Aliado a esse processo, no 
início do século XIX, a transferência da Corte Portuguesa para o Brasil 
(1808) rompeu o Pacto Colonial (Exclusivo Colonial), fazendo com que a 
então colônia pudesse comercializar com outros países, apesar das taxas 
para o comércio com os ingleses serem bem mais favoráveis. O Rio de 
Janeiro, então, passou a ser favorecido por uma série de mudanças em 
seu espaço e, como já era capital desde 1763, recebeu reformas e se 
consolidou como um grande centro comercial, econômico e cultural 
do país.
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Mesmo com diversos ciclos econômicos, o Brasil continuava 
com fortes traços de sua herança colonial. Baseava-se numa 
economia agroexportadora, dependente do mercado externo 
e com um desenvolvimento interno atrelado às condições 
internacionais. Mesmo com a futura independência política, que 
ocorreria em 1822, a situação não muda, somente alterando-
se os ciclos econômicos e os destinos da nossa produção. 
Note que a independência política não trouxe a independência 
econômica, e nossos espaços continuaram a ser construídos 
segundo uma lógica fundamenta pela Divisão Internacional 
do Trabalho, na qual temos áreas industriais, fornecedoras de 
produtos industrializados para o mundo, e áreas fornecedoras de 
matérias-primas, compradoras dos produtos industrializados.

Reflita

No século XVIII, o café é introduzido no Brasil e as primeiras 
mudas são cultivadas no Vale do Rio Paraíba do Sul (fluminense 
e depois paulista). Foi o grande impulsionador de mudanças em 
nosso país. O café se expandiu a partir do Vale do Paraíba por todo 
Oeste de São Paulo, por várias regiões Fluminenses, Sul de Minas, 
Norte do Paraná e Sul do Espírito Santo. Observe a Figura 2.12:

Fonte: adaptada de <http://www.multirio.rj.gov.br/historia/modulo02/oeste_paulista.html> 
Acesso em: 15 dez. 2016.

Figura 2.12 | A expansão do café pela região Oeste de São Paulo
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A ampliação do comércio de café, também desenvolvido 
no sistema de plantation, viabilizou o crescimento de muitas 
cidades ao longo de sua rota. O café era inicialmente cultivado 
por mão de obra escravizada, mas, depois da abolição desse 
tipo de trabalho, em 1888, passou a utilizar a mão de obra de 
imigrantes. Primeiro vieram italianos, alemães, depois japoneses 
e muitos outros. A princípio, eram trabalhadores das fazendas. 
Depois, com o declínio do ciclo do café, mudaram-se para as 
cidades, fomentando o desenvolvimento dessas e se constituindo 
em trabalhadores operários, que em muito contribuíram para a 
transição da realidade brasileira: de agrário exportadora para 
urbano-industrial, ocorrida a partir de 1930.

Adentrando o século XX e o período das duas Grandes 
Guerras, com uma grave crise econômica no meio, algumas 
regionalizações continuam a ser verificadas, algo que somente 
se transforma com a Guerra Fria e a divisão do mundo em três: 
Primeiro, Segundo e Terceiro Mundo. O Primeiro Mundo era 
formado por países capitalistas ricos, o Segundo Mundo pelos 
países Socialistas e o Terceiro Mundo pelos países capitalistas 
subdesenvolvidos. 

O conjunto denominado Terceiro Mundo era, obviamente, o 
mais numeroso e concentrava países, na maioria das vezes, que 
possuíam uma forte herança colonial, muito dependentes das 
tecnologias externas. Mesmo depois de suas industrializações 
(muitas vezes um processo que ocorreu via substituição das 
importações), esses países continuaram como economias 
dependentes dos países centrais.

Apesar de o Terceiro Mundo ser constituído, em sua maioria, 
por países pobres e subdesenvolvidos, em alguns casos começam 
a surgir rugosidades no espaço, tornando difícil a regionalização. 
Entendemos por rugosidades aquelas materialidades do espaço 
geográfico que, supostamente, não estão em consonância com 
os fatores históricos, políticos, econômicos, sociais e físicos. 
Isto quer dizer que a nossa impressão, ao notá-las, é sempre de 
surpresa.  
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Rugosidade:

Chamemos de rugosidade ao que fica do passado 
como forma, espaço construído, paisagem, o que 
resta do processo de supressão, acumulação, 
superposição, com que as coisas se substituem e 
acumulam em todos os lugares. As rugosidades 
se apresentam como formas isoladas ou como 
arranjos. (SANTOS, 2002, p. 140)

Vocabulário

O trabalho com o conceito de rugosidade é amplo e muito 
interessante. O professor pode elencar espaços da própria 
comunidade para visitar e refletir com seus alunos. Vejamos um 
exemplo. Observe a imagem seguinte

Exemplificando

Fonte:.<https://pt.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%A7%C3%A3o_da_Luz#/media/
File:Esta%C3%A7%C3%A3o_Luz_SP.jpg>. Acesso em: 15 dez. 2016.

Figura 2.13 | Estação da Luz, em São Paulo

Aqui, podemos trabalhar com a estrutura da Estação da Luz, 
construída no final do século XIX e início do século XX, a partir de 
modelos ingleses de arquitetura. Aqui, o professor pode estudar 
uma rugosidade no espaço (a estação em si), que permaneceu 
como vestígio histórico de uma época (o ciclo do café e sua 
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pujança em São Paulo). A estrutura da Estação da Luz representou 
a riqueza do café. E hoje? Como esse espaço é apropriado pelos 
atores sociais da cidade? 

Hoje, vivemos a realidade do mundo globalizado e a Nova Ordem 
Mundial, inaugurada com o fim da Guerra Fria. Novas conexões, novas 
redes mundiais são estruturadas e formadas mediante um amplo 
desenvolvimento técnico-científico, sobretudo dos meios de transporte 
e de telecomunicações. O capitalismo entra em sua fase informacional 
e o comércio, agora, é transnacional. Os fluxos financeiros perpassam 
por inúmeras localidades e as regiões passam a ser mais ou menos 
significativas, de acordo com a sua inserção nessa nova logística do 
capital.

Ensinar geografia em um mundo globalizado, e hoje diante da 
Novíssima Ordem Mundial (pós 11 de setembro de 2001), é um 
grande desafio. Os espaços apresentam logísticas antes impensáveis: 
os EUA como um grande parceiro comercial da China que, por sua vez, 
ultrapassou o Japão e se tornou a segunda maior economia do mundo. 
Guerras que não são mais fomentadas por essa ou aquela região, esse 
ou aquele interesse de Estado, e sim por mesclas e mistos de sentidos 
e significâncias que ainda precisam ser compreendidos. 

A primeira forma de regionalização pensada após o fim da Guerra 
Fria foi a chamada Divisão Norte-Sul. Observe na Figura 2.14.

Fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Divis%C3%A3o_norte-sul#/media/File:North_South_divide.svg>. 
Acesso em: 15 dez. 2016.

Figura 2.14 | Divisão Norte-Sul
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Na Figura 2.14, em cor azul, temos os países ricos (desenvolvidos) 
e, na cor vermelha, os pobres (subdesenvolvidos). Teoricamente 
falando, os países ricos estão no Hemisfério Norte e são todos aqueles 
que foram Metrópoles à época da Divisão Clássica do Trabalho. Já 
os países ao Sul seriam todos pobres e que, à mesma época, foram 
colônias de exploração. Correto? Obviamente que não. Austrália e 
Nova Zelândia foram colônias de povoamento, se localizam no 
hemisfério Sul e são países ricos e desenvolvidos. Os EUA e Canadá 
não foram metrópoles; foram também colônias de povoamento e 
também são economias desenvolvidas.

 A China não foi metrópole, nenhum tipo de colônia, está no 
hemisfério Norte e não é desenvolvida. Também, não é uma economia 
pobre. O Brasil, que está no hemisfério Sul, foi colônia de exploração, 
mas não é exatamente uma economia pobre, apresentando um 
grau de desenvolvimento considerável, não comparável a um país 
desenvolvido. Também, não pode ser nivelado, do ponto de vista 
socioeconômico, a algumas economias dos países africanos que, 
infelizmente, apresentam situações alarmantes. Vejam quantas 
rugosidades.

Hoje, três critérios para regionalização do mundo são pensados: 
países desenvolvidos, países subdesenvolvidos e países em 
desenvolvimento (também chamados de emergentes). Os países 
ricos ou desenvolvidos constituem o eixo central da organização do 
sistema capitalista, na atualidade. São nações hegemônicas, como 
EUA, Inglaterra e Alemanha. Os países em desenvolvimento são 
aquelas regiões do planeta que apresentam um grau considerável no 
avanço dos índices de desenvolvimento humano (IDH) e econômicos, 
porém, o grau de exclusão social e os problemas políticos são 
influências negativas em sua ascensão ao desenvolvimento. China, 
Brasil, Índia, África do Sul e Rússia formam, por exemplo, os chamados 
BRICS. 

Já os países pobres, ou subdesenvolvidos, são aquelas economias 
muito frágeis e debilitadas por toda sorte de problemas, desde a 
herança colonial marcante, alto grau de dependência econômica, 
indicadores sociais muito baixos e assim por diante. A maior parte das 
nações africanas ainda estão nessa situação, além de alguns países 
do sudeste e extremo asiático e países das américas Central e do Sul.
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Sobre a geografia econômica e seu ensino, recomendamos:

ARAUJO JUNIOR, A. M. de. O ensino de geografia econômica: 
dificuldades e alternativas. UFSC: 10º. Encontro Nacional de Prática 
e Ensino em Geografia. Porto Alegre, 2009. Disponível em: <http://
www.agb.org.br/XENPEG/artigos/GT/GT4/tc4%20(73).pdf>. 
Acesso em: 15 dez. 2016.

CLAVAL, P. Geografia econômica e economia. Universitè de 
Paris-Sorbonne, GeoTextos, v. 1, n. 1, 2005, p. 11-27. Disponível 
em: <https://portalseer.ufba.br/index.php/geotextos/article/
viewFile/3028/2132>. Acesso em: 15 dez. 2016.

Pesquise mais

Sem medo de errar

Para resolver essa situação-problema, a professora Ana Maria tem, 
em primeiro lugar, que viabilizar a compreensão das regiões a partir 
das características de seus setores produtivos, por meio de materiais 
pedagógicos e técnicas de ensino-aprendizagem que permitam que sua 
turma visualize as paisagens, suas materialidades e as rugosidades (que, 
por sua vez, permitem a regionalização). Para tanto, ela resolveu trabalhar 
com um mapa, inicialmente, que abordava a expansão da fronteira 
agrícola da cultura da soja, especificamente. Observe na Figura 2.15.

Fonte: <http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Repositorio/Figura5_000fu43mcp702wx5eo
0c9slra818ga0u.jpg>. Acesso em: 16 dez. 2016.

Figura 2.15 | Densidade da produção de soja no Brasil
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Em seguida, ela entregou um mapa político do Brasil e solicitou aos 
alunos que identificassem os estados nos quais havia a produção de 
soja. Para finalizar a primeira parte de análise do trabalho, apresentou 
um mapa de uma região conhecida como fronteira agrícola da 
Amazônia:

Fonte:.<https://pt.wikipedia.org/wiki/Fronteira_agr%C3%ADcola_Amaz%C3%B4nica#/media/
File:Fronteira_agricola_Amazonica_Brazil.svg>. Acesso em: 16 dez. 2016.

Figura 2.16 | Região aproximada sob a influência da fronteira agrícola da 
Amazônia

Com isso, ela questionou os alunos sobre qual era a relação entre 
a área do mapa da Figura 2.16 e o anteriormente apresentado. A 
ideia aqui é que seus alunos sejam capazes de entender que a área 
em questão (a área de expansão da fronteira agrícola) se refere a 
uma região ameaçada pela cultura, em larga escala, da soja. Nesse 
momento, a professora Ana Maria pode levantar questões acerca 
das condições socioambientais que fomentaram e favoreceram 
o desenvolvimento desse tipo de cultura, nessa região específica. 
Além disso, é possível trabalhar com a ideia de que, nessa área, 
existe a chamada “zona de transição” entre o bioma do cerrado e 
o da Amazônia, mostrando assim a suscetibilidade que a mesma 
apresenta à degradação, pois é ambientalmente frágil. Outro 
ponto importante é que os alunos notem que as materialidades do 
espaço são igualmente bem evidentes, bastando verificar na Figura 
2.15 que todo o sistema modal de transporte foi constituído para 
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fazer com que a carga de soja chegasse aos portos, haja vista que a 
grande maioria dos consumidores são externos, ainda outro ponto 
importante a ser estudado.

Por fim, é possível notar que, apesar de a área de interesse 
apresentar características em comum, a regionalização da área de 
expansão da fronteira agrícola leva em conta as materialidades, as 
especificidades e as rugosidades do espaço geográfico. Com esse 
trabalho, ao final, a professora poderá entender que reconstruiu o 
conceito de região como área de interesse e mostrar que é possível 
estabelecer critérios para se definir uma região e, assim, averiguar 
as características materializadas no espaço, para identificá-la.

Faça valer a pena

1. Durante a segunda metade do século XIX e a primeira do século 
XX, especificamente até 1930, o Brasil viveu o áureo período da 
cafeicultura, no qual muitos concordam que houve a acumulação 
primitiva de capitais que, mais tarde, seria responsável pela futura 
industrialização do país. 

Sobre o ciclo cafeicultor no Brasil, leia as assertivas seguintes:

I. As primeiras lavouras se localizavam na área do Vale do Paraíba 
Fluminense e, a partir de lá, o cultivo se expandiu para a região 
paulista do Vale do Paraíba, oeste de São Paulo, Sul de Minas Gerais 
e Norte do Paraná.

II. O café foi cultivado em sistema de plantation, o que implicou 
na adoção do trabalho imigrante logo de início, com o objetivo de 
aumentar a produtividade.

III. A expansão cafeicultora deixou marcas no espaço. Ao longo dela, 
no oeste paulista, muitas cidades surgiram em função das plantações 
de café.

Assinale a alternativa que apresenta(m) a(s) proposição(ões) correta(s):

a) I, apenas.

b) I e III, apenas.

c) I e II, apenas.
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d) II e III, apenas.

e) II, apenas.

2. O espaço geográfico, dinâmico e em constante transformação, 
evidencia de forma clara as relações sociais e econômicas. O 
capitalismo se tornou o sistema socioeconômico hegemônico, e a 
produção de lucro se concentra nos setores produtivos da economia.

Sobre os setores da economia e os sistemas produtivos, é correto 
afirmar:

a) Os setores da economia (primário, secundário e terciário) não 
são articulados, tendo o seu funcionamento vinculado aos demais 
sistemas produtivos.

b) Os sistemas produtivos de uma economia (primário, secundário e 
terciário) estão articulados com os sistemas tecnológicos, exceto o 
sistema terciário.

c) Os setores produtivos de uma economia (primário, secundário e 
terciário) não se vinculam à lógica capitalista por estarem diretamente 
relacionados ao tempo histórico.

d) Os sistemas produtivos de uma economia (primário, secundário 
e terciário) não estão articulados às circunstâncias que envolvem o 
desenvolvimento espacial.

e) Os setores da economia (primário, secundário e terciário) 
articulam-se entre si para constituir os sistemas produtivos de uma 
sociedade.

3.  Ao longo do desenvolvimento econômico, o espaço geográfico 
materializa, em tempo presente, as transformações e novas 
relações socioeconômicas. Com o fim da Guerra Fria, no final dos 
anos de 1980 e início do desenho de uma Nova Ordem Mundial, 
as regionalizações se transformaram e o mundo assume novos 
contornos, que se relacionam às logísticas econômicas e às fases do 
desenvolvimento do sistema capitalista. 

Com base na intrínseca relação entre o território e a economia, leia 
as assertivas seguintes:

I. Ao longo das ondas de inovações tecnológicas, o aprimoramento 
técnico é fundamental para garantir o território, entendido como 
área de significação e sistematização.
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II. Na medida em que o desenvolvimento das redes de 
telecomunicações e dos sistemas informacionais aparecem, no 
espaço, as rugosidades se constituem evidências e marcas de 
sistemas pretéritos de organização socioeconômicos.

III. Ao estudarmos as transformações materializadas nos territórios, 
em função do processo de desenvolvimento da economia global, as 
logísticas de transporte não são responsáveis pelas materialidades ali 
existentes.

Assinale a alternativa que apresenta somente a(s) proposição(ões) 
correta(s):

a) Somente I.

b) I e II, apenas.

c) I e III, apenas.

d) Somente II.

e) Somente III.
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Unidade 3

O ensino de geografia e 
o conceitos geográficos 
fundamentais

Prezado estudante, seja bem-vindo 

 à terceira unidade de ensino do curso de Metodologia de 
Ensino de Geografia. Aqui, discutiremos os principais conceitos, 
chamados de estruturantes, dessa componente curricular: 
paisagem, lugar, território, região e espaço.

Na primeira seção, trabalharemos com o conceito 
estruturante de paisagem. O estudo e a compreensão desse 
conceito são muito importantes. Ele deve ser trabalhado a partir 
de uma perspectiva dinâmica, pois, como se sabe, na paisagem, 
a única constante é a transformação. Para tanto, vamos estudar 
o seguinte contexto de aprendizagem.

O professor Luciano trabalha com uma turma de oitavo 
ano do Ensino Fundamental II e, nessa classe, conta com 30 
estudantes. A escola na qual o professor Luciano leciona está 
localizada em uma área periférica de uma grande cidade, que 
apresenta muitos problemas socioeconômicos e estruturais. 
O coordenador pedagógico da escola tem recebido inúmeras 
reclamações, vindas de seus professores, sobre posturas 
inadequadas de seus alunos, problemas de atraso ao chegar 
à escola, atitudes não condizentes com a sala de aula e 
assim por diante. Por isso, solicitou a sua equipe docente que 
pensasse, cada um em sua área de atuação, em atividades de 
ensino-aprendizagem que pudessem viabilizar a valorização 
da comunidade escolar, propiciando, assim, uma melhoria nas 
rotinas escolares e na condução das aulas.

Convite ao estudo
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Para tanto, o professor Luciano, responsável pela aula de 
Geografia, pensou em desenvolver atividades relacionadas 
à compreensão da realidade, para que, assim, seus alunos 
fossem capazes de nela intervir, e iniciou pelo conceito de 
paisagem geográfica. Todavia, antes de começar o processo 
de conceituação em si, o professor realizou uma atividade 
diagnóstica, a fim de levantar os conhecimentos prévios de seus 
alunos acerca da paisagem: solicitou aos alunos que pensassem 
no caminho que percorrem no caminho de casa para a escola. 
Em seguida, entregou uma folha de sulfite para cada um e pediu 
para que desenhassem a paisagem que acham mais interessante 
nesse trajeto.

No entanto, seus alunos logo responderam que isso não seria 
possível e, ao questioná-los, ouviu de um estudante: “Porque 
não existem paisagens nesse lado da cidade, professor, aqui só 
têm ruas, asfalto, prédios, problemas, lixo e muita criminalidade. 
Paisagem tem quando se vai para outras áreas da cidade, as 
mais ricas, ou no campo".

Ao perceber que seus alunos associavam paisagem às áreas 
mais abastadas, com melhor infraestrutura e também fora da 
cidade, notou que sua turma não assimilava a paisagem como 
um somatório entre os elementos humanizados (antropizados) e 
os físicos (naturais), independentemente da questão estética, da 
infraestrutura e da localização. Por isso, era preciso desenvolver 
uma sequência de ensino-aprendizagem a partir da qual os 
alunos pudessem perceber que existem diversas paisagens, 
além de como elas se constituíram ao longo do tempo e do 
desenvolvimento das sociedades. 
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Seção 3.1

O ensino da geografia e os conceitos 
geográficos fundamentais

Diálogo aberto 

Vamos acompanhar o professor Luciano em sua rotina no 
oitavo ano e verificar quais são suas estratégias e alternativas 
pedagógicas para a construção do conceito de paisagem, em 
geografia. Como construir o conceito de paisagem, a partir da 
ideia de que as paisagens são constituídas como amálgamas 
entre os elementos do meio e os antropizados, ao longo do 
tempo? Quais seriam as melhores alternativas pedagógicas para 
promover o entendimento da paisagem como fruto dessa relação 
dinâmica entre os elementos e de que, por isso, está sempre 
em transformação? Como a turma seria capaz de classificar as 
paisagens, identificando seus elementos, de maneira assertiva e 
coerente, percebendo-a como um conceito muito mais amplo do 
que o identificado previamente? Como seria possível trabalhar a 
paisagem a partir da realidade circundante, propiciando um maior 
conhecimento da mesma e, assim, uma maior possibilidade de 
inferências e transformações?

Não pode faltar

O conceito de paisagem é estruturante em geografia. Isso 
quer dizer que, a partir dele, podemos derivar outros, graças à 
sua amplitude no que se refere ao entendimento do espaço no 
tempo real, nosso objeto de estudos. Entendemos a paisagem 
como um somatório que se materializa no espaço, entre as 
feições físicas (ou naturais, ao longo do tempo geológico) e as 
culturais (ou construídas pelo homem, ao longo do tempo e do 
desenvolvimento técnico-científico), interagindo e convivendo no 
mesmo local, dinamicamente. Por isso, é comum dizer que, nas 
paisagens, a única constante é a transformação.
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O espaço, portanto, se compõe de paisagens, cada uma 
guardando as suas singularidades e materializando as formas como 
as sociedades se organizaram para atender às suas necessidades 
e demandas de recursos. Por isso, nelas encontramos elementos 
que nos permitem uma compreensão mais holística do 
espaço geográfico, ou seja, uma perspectiva mais abrangente. 
Normalmente, o primeiro contato que temos com um ambiente se 
dá por meio da leitura que se faz dele pelos sentidos. Sendo assim, 
analisamos um ambiente, inicialmente pelas nossas impressões 
visuais, auditivas, táteis, olfativas e, se for o caso, pelo paladar. 
No entanto, não se pode deixar de considerar que a percepção 
da paisagem também altera a forma como a concebemos, pois 
somos seres culturais e carregamos bagagens em todas as nossas 
interpretações. 

A paisagem deve ser trabalhada desde os primeiros anos da 
escolarização, tão logo se inicie o processo de alfabetização 
cartográfica (geográfica) dos alunos. Segundo a Base Nacional 
Comum Curricular (2016), atividades e alternativas pedagógicas que 
propiciem um foco nas vivências e na experimentação/ experiência 
devem ser trabalhadas no ensino das Ciências Humanas. Observe:

Nos anos iniciais, é importante a valorização e a 
problematização de vivências e experiências que 
os/as estudantes trazem para a escola, por meio 
do lúdico, de trocas, da escuta e de falas sensíveis, 
nos diversos ambientes educativos (bibliotecas, 
pátio, praças, parques, museus, arquivos, dentre 
outros), privilegiando o trabalho de campo, 
entrevistas, observação; desenvolvendo análises 
e argumentações; potencializando descobertas; 
estimulando o pensamento criativo e crítico, a 
capacidade de fazer perguntas e de avaliar respostas; 
e enfatizando a pesquisa como procedimento 
próprio da área. (BRASIL, 2016, p. 296) 

Quando o professor elabora suas sequências didáticas, deve levar 
em consideração o meio circundante como ponto de partida. É a 
partir do entendimento das feições e dos elementos que compõem 
as paisagens do seu meio de convívio que a criança inicia a 
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compreensão crítica acerca do seu espaço de vivência e convivência. 
Isso já deve ocorrer nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos 
quais o estudante precisa construir as ferramentas para aprender 
a reconhecer os elementos que compõem e constituem o seu 
meio circundante, identificando suas feições, heterogeneidades e 
homogeneidades, relacionando-as entre si. 

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, é importante 
trabalhar com as habilidades de identificação e correlação. 
É nesse momento que as crianças precisam iniciar as 
articulações entre os primeiros ambientes de convívio (família, 
casa) e o externo (amigos, escola, professores e outros). 
Para a geografia, os primeiros contatos com esses novos 
ambientes ocorrem por meio de atividades que viabilizem a 
construção do conceito de paisagem como um somatório 
entre os elementos humanizados e os físicos. Assim, propiciar 
momentos para que eles desempenhem atividades criativas 
e colaborativas, voltadas para a acepção dos elementos do 
ambiente através dos sentidos, por exemplo, é fundamental.

Assimile

Ao longo da escolarização no Ensino Fundamental, o 
professor deve continuar a construção conceitual de paisagem, 
mas, conforme a progressão etária e também de ano, precisa 
fazê-lo por meio de atividades que promovam o trabalho com 
habilidades superiores, como as de análise e inferências. Partimos 
do pressuposto de que, nos anos finais do Ensino Fundamental, 
os estudantes já sejam capazes de organizar suas ideias, mediante 
um diálogo entre os conhecimentos prévios e aqueles que os 
professores intentam construir em sala e, assim, promover a 
geografia escolar. Portanto, é necessário reconhecer, relacionar 
e analisar os elementos de uma paisagem, colocando em pauta 
discussões acerca das materialidades identificadas nas paisagens. 

É igualmente necessário pensar como o estudante faz a leitura 
do mundo a partir de suas perspectivas socioculturais e como 
realizar as inferências em seu meio, nas paisagens circundantes. 
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O professor pode explorar temas mais amplos, como: 
a sociodiversidade, a biodiversidade, efemérides diversas, 
movimentos migratórios e xenofobia, terrorismo e intolerância, 
urbanismo e urbanidade, aquecimento global, entre outros. Quais 
são as materialidades verificadas nas paisagens que refletem 
o mundo atual? A compreensão da paisagem e desse novo 
ordenamento mundial precisa fazer sentido e ter significado para 
o estudante, para que, ele, a partir das habilidades mais analíticas e 
críticas, agora desenvolvidas, possa trazer à luz novos significados 
e, portanto, novas interpretações acerca do espaço. Além disso, é 
o momento de promover uma visão mais crítica dessa realidade, 
para que as materialidades das paisagens sejam interpretadas 
mediante as inferências feitas pelos estudantes e, assim, se trabalhe 
com a formação cidadã dos mesmos.

A etapa final da Educação Básica, o Ensino Médio, deve 
viabilizar o desenvolvimento de uma perspectiva mais ampla da 
compreensão das paisagens e, consequentemente, do espaço 
geográfico. Os professores precisam buscar atividades de ensino-
aprendizagem que sejam dinâmicas e que tornem a construção 
conceitual desafiadora. As discussões sobre ética devem pautar 
as mediações conceituais realizadas em sala, pois é necessário 
que o professor fomente a interpretação da paisagem geográfica 
também a partir das vertentes culturais e dos processos produtivos, 
sempre analisando a questão tecnológica e científica sob a 
perspectiva do desenvolvimento e dos efeitos materiais expressos 
nas paisagens. No Ensino Médio, a BNCC também chama atenção 
para a necessidade de letramento científico: 

O letramento científico é aqui entendido como 
a capacidade de mobilizar o conhecimento 
científico para questionar e analisar ideias e 
fatos em profundidade, avaliar a confiabilidade 
de informações e dados e elaborar hipóteses e 
argumentos com base em evidências. (BRASIL, 
2016, p. 491)
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Trabalhar com a realidade deve ser sempre o ponto de 
partida em sala de aula. Durante o Ensino Fundamental, 
o professor deve trabalhar com ferramentas de ensino-
aprendizagem que viabilizem a compreensão da realidade 
circundante. Uma atividade bem simples, que pode ser 
utilizada tanto nas séries iniciais quanto finais do segmento, 
seria: o trabalho com fotografias (fotos de família) em 
lugares que remetam algum laço afetivo. Nas séries iniciais, 
o professor pode partir dessas experiências e trabalhar o 
conceito de paisagem nessas imagens. Já nas séries finais, 
deve-se pensar em uma atividade que viabilize a construção 
de um pensamento autônomo, que sistematize os conceitos 
já trabalhados. Então, nesse momento é interessante utilizar 
releituras, trabalhar juntamente com outras componentes 
curriculares, para pensar uma outra forma, colaborativa, para 
a compreensão daquelas paisagens.

No Ensino Médio, além de ser possível trabalhar com imagens 
(fotografias) trazidas pela turma, o professor também tem a 
chance de solicitar aos mesmos que, no trajeto de casa para 
a escola, produzam algumas imagens que lhes despertem o 
interesse. Dessa forma, será possível trabalhar com uma gama 
diversa de paisagens, em sua maioria da área circundante, a 
partir de uma análise mais aprofundada, sempre precedida 
por diagnoses e seguida pelo processo de mediação, para 
verificar o quanto do conceito já está construído e, assim, 
podendo-se aprofundar o quanto ainda precisa ser estudado. 

Exemplificando

Para fins didáticos, costuma-se categorizar a paisagem em 
paisagem natural e antropizada. Entendemos por paisagem natural 
aquela na qual há a predominância de elementos do meio físico, 
também chamados de naturais. Essa categoria é cada vez mais 
difícil de se encontrar, haja vista a grande interferência humana no 
planeta. Observe um exemplo (Figura 3.1).
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Fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Natural_de_Montesinho#/media/File:Montezinho_7.
jpg>. Acesso em: 30 dez. 2016.

Figura 3.1 | Exemplo de uma paisagem natural

Note que na paisagem da Figura 3.1, localizada em Portugal, 
predominam elementos naturais: rochas, vegetação, hidrografia, 
fauna e assim por diante. Mesmo em locais como esse, onde 
quase não se consegue observar elementos construídos pelo 
homem, há elementos culturais. São mínimos, é verdade, 
mas eles existem. No exemplo, por se tratar de uma área de 
conservação, todos os esforços para manutenção do parque, ou 
mesmo o turismo, podem ser contabilizados como intervenções 
do homem. 

No que se refere às paisagens naturais, é preciso tomar um 
cuidado. Muitos estudantes costumam confundir paisagens rurais 
como naturais. Normalmente em áreas muito urbanizadas, nas 
quais os alunos não têm muito contato com a zona rural, isso 
costuma ser mais comum. Um dos principais motivos para essa 
concepção errada é o de que, apesar de o meio rural ser um meio 
antrópico, ou seja, construído pelo homem, se o compararmos 
a uma área urbanizada, nele ainda há mais elementos naturais. 
Observe na Figura 3.2.
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Fonte:.<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tr%C3%AAs_Morrinhos_-_Terra_Rica_-_PR_-_
Paisagem_rural.jpg>. Acesso em: 30 dez. 2016.

Figura 3.2 | Três Morrinhos, Terra Rica – PR

Quando se trata de paisagens rurais, obviamente classificadas 
como paisagens antrópicas ou culturais, é interessante categorizá-
las em duas: as paisagens rurais tradicionais e as modernas, também 
chamadas de agronegócios. A agricultura tradicional é aquela 
que se utiliza de técnicas simples e rudimentares, muitas vezes 
tradicionais. Sua produção é restrita, assim como a produtividade. 
Já o agronegócio, ou agricultura comercial, é aquele que conta 
com um alto grau de implementação tecnológica, utilização 
intensa de insumos e fertilizantes. Sua produção ocorre em larga 
escala e a produtividade é igualmente alta. 

Como ressaltamos anteriormente, as paisagens também 
precisam ser estudadas em uma perspectiva que considere os 
sistemas produtivos. Eles refletem as formas de organização das 
sociedades em busca da obtenção dos recursos necessários 
à sua sobrevivência. Assim, a agropecuária é parte de sistemas 
produtivos diversificados e, conforme a sua organização, ela 
materializa paisagens espacialmente distintas. Veja o exemplo na 
Figura 3.3.
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Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Agroneg%C3%B3cio#/media/File:Arroz_097.jpg>. Acesso em: 30 
dez. 2016.

Figura 3.3 | Cultivo mecanizado de arroz na região Sul do Brasil

Aqui cabe uma discussão interessante acerca das interferências 
e inferências na paisagem. Áreaas de agronegócio costumam 
ser responsáveis por impactos ambientais em larga escala. 
Isso ocorre por vários motivos, dentre eles, o uso intenso 
de maquinário, agrotóxicos, fertilizantes, pesticidas e 
outros insumos agrícolas. Além disso, geralmente são áreas 
monocultoras, que costumam desgastar os nutrientes do 
solo, tornando a sua recuperação mais complicada. Contudo, 
sem essas técnicas e tecnologias, sem o conhecimento 
desenvolvido ao longo dos anos pelo homem, provavelmente 
teríamos sérios problemas de abastecimento, haja vista que 
as áreas agrícolas tradicionais não conseguiriam abastecer 
nossos grandes centros urbanos, que apresentam uma 
enorme demanda. O menor impacto é, no entanto, notório 
nas áreas agrícolas tradicionais. Isso também vale para a 
pecuária extensiva em comparação à intensiva. 

Reflita
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Não existe paisagem que mais reflita as condições e as 
relações socioeconômicas e sociopolíticas do que a cidade, a 
área urbanizada. A cidade é uma das paisagens mais antropizadas 
que se conhece, apesar de, como vimos na figura anterior, não 
ser única. Se pensarmos na paisagem como um somatório entre 
os elementos culturais e os físicos, há algumas áreas nas quais se 
tem a impressão de não mais existirem feições naturais, o que não 
é verdade, pois lá está a atmosfera e seus elementos, a dinâmica 
climática, o sistema hidrográfico (muitas vezes canalizado e 
poluído) e o sistema biogeográfico. Na Figura 3.4, notamos a 
presença do mar (Oceano Atlântico), que nos permite identificar o 
elemento físico associado à orla marítima, com todos seus prédios 
e construções.  Um centro urbano mais concentrado, uma grande 
metrópole, por exemplo, é uma das melhores opções para o 
estudo da paisagem cultural. Nesse sentido, também é interessante 
trabalhar com imagens de satélite, facilmente disponíveis na rede. 

Fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_da_Mata#/media/File:Recife,_Pernambuco_
(2)_-_Brasil.jpg>. Acesso em: 30 dez. 2016.

Figura 3.4 | Recife – PE
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Atente para a Figura 3.5. Nela, a cidade de São Paulo é 
evidenciada com seus inúmeros prédios. Quase não se consegue 
identificar feições naturais. Muitos alunos dirão que as árvores nas 
praças, sim, podem ser consideradas elementos do meio, porém, 
não esqueça de mencionar que, muitas vezes, podem ter sido 
plantadas e, assim sendo, apresentam feições culturais e físicas. O 
mesmo vale para outras praças e/ou áreas de lazer, como parques 
urbanos e assim por diante. 

Fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_S%C3%A3o_Paulo#/
media/File:SP_from_Altino_Arantes_Building.jpg>. Acesso em: 30 dez. 2016.

Figura 3.5 | Vista de São Paulo a partir do mirante do Edifício Altino Arantes

As imagens de satélite são ferramentas pedagógicas de grande 
valia para o estudo das paisagens geográficas, sobretudo quando 
avaliamos o grau de interferência humana no meio. Observe na 
Figura 3.6.

Exemplificando
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Fonte:+<https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_S%C3%A3o_
Paulo#/media/File:S%C3%A3o_Paulo_satellite_image,_Landsat-5_2010-04-18_
(cropped).jpg>.-Acesso em: 30 dez. 2016.

Figura 3.6 | Imagem de satélite (Landsat 5) da Região Metropolitana de 
São Paulo

Na imagem de satélite, podemos notar a grande mancha urbana 
da RMSP (Região Metropolitana de São Paulo) e até mesmo as 
cidades do Litoral Sul, na Baixada Santista. Também, observam-
se os complexos de represas que abastecem a cidade, além de 
elementos da rede rodoviária. A escarpa da Serra da Mantiqueira 
e da Serra do Mar também estão bem visíveis e são elementos do 
meio físico, com os quais o professor pode trabalhar a questão 
da urbanização, ao longo do tempo e do desenvolvimento  
técnico-científico, e a degradação das matas, Atlântica e ciliares, 
por exemplo.

Em seus estudos sobre a importância da paisagem 
no Ensino Fundamental, na antiga quinta série, atual 
sexto ano, Faria (2007), partiu de uma abordagem  
sóciocultural para construirmos o conceito de paisagem. Em um 
primeiro momento, houve o levantamento de ideias prévias acerca 
da paisagem e, na maioria dos casos, os alunos consideravam 
paisagem somente ambientes com elementos naturais. Quando 
desenhos sobre paisagem foram solicitados, na maioria dos casos, 
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obteve-se somente representações com elementos naturais, 
classificados como “paisagem meio”. Em alguns deles é possível 
notar uma retomada aos elementos de uma área ruralizada, que 
chamamos de “paisagem bucólica”. Havia alguns desenhos que 
evidenciavam que o conceito já estava construído, chamados de 
“paisagem humanizada”. Os alunos reconheceram os elementos 
do meio físico (natural) como aqueles constituídos pelas forças 
naturais, como a erosão. Já os elementos antropizados são aqueles 
culturalmente construídos pelo homem, ao longo do tempo e do 
desenvolvimento técnico-científico. 

A partir dessas categorias, é possível inferir graus de interferência 
nas paisagens. O professor pode, a partir de levantamento de 
ideias, estabelecer categorias de análise com suas turmas e, a partir 
disso, selecionar materiais para construir o conceito de paisagem 
em caráter coletivo e colaborativo.

Sobre o ensino e a construção do conceito de paisagem:

FARIA, D. R. de. A paisagem como tema de estudo na quinta 
série do Ensino Fundamental. Campinas, SP, [s.n.], Dissertação 
de Mestrado, 2007. Disponível em: <http://www.educadores.
diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/GEOGRAFIA/
Dissertacoes/disserta_paisagem.pdf>. Acesso em: 30 dez. 2016.

ROUGERIE, G. Geografia das paisagens. São Paulo: Difusão 
Europeia do Livro, 1971. 

CORREA, R.L. e ROSENDAHL, Z. Paisagem, tempo e cultura. Rio 
de Janeiro: EdUERJ, 1998. 

Pesquise mais

Sem medo de errar

Para trabalhar essa proposta, o professor Luciano trouxe à sala 
um vídeo sobre os “rios invisíveis” de São Paulo, capital, disponível 
em: <http://revistapesquisa.fapesp.br/2013/12/18/entre-paredes-de-
concreto/> (Acesso em: 30 dez. 2016). Após assistir com a turma, 
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realizou uma atividade de socialização utilizando algumas imagens, 
obtidas na mesma página do vídeo, questionando os elementos ali 
existentes nas paisagens retratadas. Em seguida, levou seus alunos ao 
laboratório de informática e solicitou que fizessem uma “atualização” 
das imagens, sempre destacando o corpo hídrico em questão. Essa 
atividade foi feita pelo Google Street View, também de fácil acesso.

Com as imagens atualizadas, o professor as posicionou lado a lado 
e questionou a turma acerca das transformações que ocorreram, tanto 
nos elementos físicos quanto nos humanizados, e também houve uma 
discussão acerca das interferências e das inferências realizadas pela 
sociedade nos ambientes e nas paisagens em questão. A partir disso, 
é possível solicitar um trabalho final à turma, para avaliar a construção 
conceitual da paisagem, como um texto dissertativo, que pode ser 
realizado mediante a leitura do artigo disponível no site ou a realização 
de um artigo de opinião acerca do tema.

Faça valer a pena

1. O estudo da paisagem pode ser bastante revelador. Ela pode ser 
um termômetro das relações socioeconômicas, na medida em que 
materializa as relações sociais, políticas e econômicas de um local, 
em tempo real, evidenciando-se como um amálgama entre estas e 
as questões físicas do ambiente. O Instituto Akatu, preocupado em 
divulgar a responsabilidade social para o público em geral, ganhou 
vários prêmios com o seguinte anúncio publicitário:

Fonte:.<http://www.akatu.org.br/Temas/Consumo-Consciente/Posts/Peca-Favela-da-Leo-
Burnett-ganha-Leao-de-Ouro-em-Cannes>. Acesso em: 2 jan. 2017. 

Figura 3.7 | Favela
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A falta de consciência, citada pelo Instituto Akatu, pode ser revelada na 
imagem a partir:

a) da paisagem da favela, que, para o leitor sem consciência, tanto faz 
estar de cabeça para baixo ou não.

b) do espaço da favela, que, para o leitor sem consciência, aparece 
somente de cabeça para baixo.

c) de certas regiões da favela, que são conhecidas somente de cabeça 
para baixo.

d) de ambientes de favela, notoriamente de cabeça para baixo e/ou  
vice-versa.

e) dos territórios divididos na favela que são mais facilmente notados de 
cabeça para baixo.

2.  Quando analisamos a escala geológica de tempo, notamos que a 
vida humana é bastante efêmera. Os seres humanos só aparecem no 
Período Quaternário, ou seja, nos últimos 10 mil anos em uma escala 
que se inicia com a própria formação inicial do planeta, há 4,5 bilhões 
de anos. 

Sobre as paisagens e o processo de formação da Terra, leia as assertivas 
seguintes, classificando-as em V para verdadeiro e F para falso:

I. Apesar de estar há pouco tempo no planeta Terra, o homem sempre 
interferiu nas paisagens, transformando as paisagens naturais em 
culturais.

II. Só podemos considerar a interferência humana a partir do momento 
em que o homem surge na superfície da Terra. Antes, temos paisagens 
somente naturais.

III. Apesar de sempre inferir transformações na superfície da Terra, as 
paisagens começam a ser drasticamente transformadas pelo homem 
somente a partir da I Revolução Industrial.

A sequência correta pode ser encontrada na alternativa:

a) I.V; II.V; III.V.

b) I.F; II.F; III.V.

c) I.V; II.V; III.F.

d) I.F; II.F; III.F.

e) I.F; II.V; III.V.
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3.  O homem transforma as paisagens de acordo com seu contexto 
sóciocultural, econômico e político. Além disso, é preciso considerar 
o desenvolvimento técnico e científico de determinada sociedade, na 
medida em que a análise das inferências humanas no meio deve ser 
vinculada aos seus sistemas produtivos.

Os sistemas produtivos se organizam de acordo com o estágio de 
desenvolvimento técnico-científico de uma sociedade. Isso pode ser 
classificado de acordo com as Ondas de Desenvolvimento Tecnológico 
(Inovação). Observe:

Fonte: <http://www.scielo.br/img/revistas/cebape/v10n3/a10fig01.jpg>. Acesso em: 2 jan. 2017.

Figura 3.8 | Ondas de Inovação
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De acordo com as ondas de inovação, um recurso cuja demanda 
sempre aumenta e, consequentemente, as transformações nas 
paisagens são bem visíveis em função deste é:

a) sociedade.

b) economia.

c) transporte.

d) energia.

e) espaço.
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Seção 3.2

Lugar e território

Diálogo aberto 

Prezado estudante, na seção anterior, 

nos dedicamos ao estudo da paisagem. Agora, nosso foco será 

nos conceitos de lugar e território. O lugar ganha significado 

quando o relacionamos a referências, conferindo-lhe certa 

identidade mediante a sua relação a outros fenômenos. O território 

é uma área estabelecida mediante relações de poder, muitas vezes 

vinculado às relações administrativas e de fronteiras. A concepção 

de território, devemos lembrar, está intimamente relacionada à 

identidade e ao poder, verificada entre grupos sociais, e isso lhe 

confere um caráter ativo, pois essas relações estão em constante 

transformação.

A partir de suas constatações, o professor Luciano pensou: 

como, a partir da compreensão da realidade, capacitar os alunos 

para identificarem os lugares, ou seja, visualizarem os fenômenos 

a partir de uma referência em relação a outros fenômenos? A partir 

das observações da turma, como sistematizar esse conjunto de 

experiências, de forma ordenada, conceituando, assim, o território? 

Quais seriam as melhores ferramentas pedagógicas para visualizar 

a composição dos territórios, de suas respectivas paisagens e 

lugares, de maneira significativa, promovendo uma valorização da 

realidade para que, nela, as inferências ocorram, de forma crítica, 

para a construção da cidadania?

Com esses questionamentos em mente, vamos acompanhar 

o trabalho do professor Luciano ao longo dessa seção e refletir 

acerca dos conceitos de lugar e território, tão importantes para a 

compreensão do espaço e da realidade.  
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Não pode faltar

Os conceitos estruturantes da geografia devem ser trabalhados 
desde as séries iniciais do Ensino Fundamental. Nessa etapa, 
o professor deve promover, inicialmente, as ferramentas que 
viabilizem o processo de alfabetização geográfica, com foco nas 
habilidades relacionadas às vivências e experiências trazidas pelas 
crianças, a fim de que elas sejam utilizadas no processo de leitura 
e compreensão da realidade. Segundo a BNCC (Base Nacional 
Comum Curricular),

A ênfase nos lugares de vivência, nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental, oportuniza o desenvolvimento 
de noções de pertencimento, de localização, de 
orientação e de organização das experiências e 
vivências em diferentes locais, sendo essas noções 
fundamentais para o trato com os conhecimentos 
geográficos. (BRASIL, 2016, p. 310)

Nesse sentido, o processo de mediação pedagógica é essencial 
para promover esse diálogo entre os saberes já vividos, as experiências 
anteriores, os conhecimentos que as crianças trazem consigo e 
aqueles saberes específicos da geografia, sobretudo os conceitos 
estruturantes. São eles que abrem as possibilidades para análises mais 
aprofundadas e leituras de mundo mais consistentes e coesas. 

A cultura e as inter-relações entre ela e o meio físico devem ser 
estudadas e consideradas, ao pensarmos no espaço geográfico como 
um híbrido entre os elementos culturais e os elementos naturais. As 
crianças precisam, nessa fase, identificar essa dinâmica a fim de que 
compreendam o seu papel. Destacamos também a importância de 
se compreender o papel dos sistemas produtivos e das organizações 
sociais ao longo do tempo para, assim, as crianças entenderem as 
relações existentes, materializadas espacialmente.

A BNCC reforça a necessidade de se trabalhar de modo 
multidisciplinar, uma característica que sempre esteve presente 
nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Portanto, a vivência e as 

Reflita
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referências com as quais o conceito de lugar deve ser trabalhado, 
por exemplo, podem ser atreladas aos Temas Integradores, como 
a questão da sustentabilidade, das culturas indígenas, africanas e 
afro-brasileiras, digitais e, assim, sucessivamente. Ao pensarmos no 
conceito de território e as relações de poder, é possível desenvolver 
projetos associados à economia, sustentabilidade, cultura e outros. 
Portanto, o professor deve pensar no espaço em seu todo e 
totalidade e, a partir disso, preparar suas sequências didáticas.

O lugar só assume um significado para as crianças quando é 
referenciado. Quando isso ocorre, a identidade é construída. O aluno 
o associa às experiências vividas e, com isso, o espaço passa a ser o 
local de (con)vivência. Ao perceber e reconhecer as interações do/
no lugar, a criança constrói as noções de pertencimento. Se isso já é 
trabalhado nos anos iniciais do Ensino Fundamental, as chances de 
uma continuidade bem-sucedida nas séries finais, em que  a demanda 
por discussões mais aprofundadas ocorre, são bem maiores.

O território, para a geografia, é um conceito estabelecido 
mediante as relações de poder e de fronteira, na maior parte dos casos. 
Compreender os elementos que compõem o espaço e, mediante a 
análise dos lugares e das feições materializadas nas paisagens, exigir um 
ordenamento e uma sistematização do pensamento, das experiências 
e da identidade construída. Somente assim os estudantes serão 
capazes de compreender o território. Por isso, acreditamos que esse 
conceito deve ser trabalhado nas séries finais do Ensino Fundamental 
e no Ensino Médio,  pois sua compreensão exige um desenvolvimento 
sociocognitivo mais elaborado e que o estudante seja capaz de 
construir ressignificações mais aprofundadas. Com base na BNCC:

O grau de complexidade dos objetivos de aprendizagem 
e desenvolvimento do componente, nessa etapa, 
amplia-se ano a ano, contemplando a comparação 
de paisagens, as inter-relações da sociedade com 
a natureza, as dimensões e os conflitos territoriais 
em diferentes escalas geográficas, as contradições 
políticas, econômicas e ambientais entre campo/
cidade rural/urbano. (BRASIL, 2016, p. 452-453)
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Um dos exemplos mais relevantes no estudo do conceito de 
território é a disputa territorial pela região da Caxemira, entre 
Paquistão e Índia. Outro ponto conflituoso é o do povo curdo, 
que há muito tempo busca o reconhecimento de seu território, 
o Curdistão, que ocuparia regiões de diversos países que se 
recusam a ceder parte de seus territórios. É igualmente possível 
trabalhar as diversas mudanças e transformações do território 
brasileiro: os tratados assinados com Portugal, Espanha, os 
conflitos com a Província de Cisplatina, que se tornou o Uruguai. 
As próprias transformações do continente europeu após o fim 
da Guerra Fria: as unificações, as segmentações e uniões, como 
a Tchecoslováquia, hoje República Tcheca e Eslováquia; a 
Alemanha, antes Oriental e Ocidental; a questão da Iugoslávia e 
da URSS – União das Repúblicas Socialistas e Soviéticas; enfim, 
exemplos não faltam.

Exemplificando

No Ensino Médio, a ideia é promover uma nova relação 
entre os conhecimentos já construídos na etapa anterior e o 
entendimento crítico da realidade, sempre avaliando seu papel 
nesse contexto, para que o estudante reflita acerca do seu projeto 
de vida como parte integrante do todo. Dessa forma, ao assumir 
responsabilidades, o jovem será capaz de construir sua autonomia 
de forma ética e cidadã.

Os conceitos geográficos (e todos os demais) devem ser 
trabalhados e aprofundados à luz de discussões acerca da ciência, 
da cultura e da tecnologia e seus contextos sociais. O estudante deve 
ser capaz de compreender o caráter sistêmico, histórico e dinâmico 
da realidade, na qual a única constante é a transformação. Assim, o 
professor deve pensar em atividades significativas que fomentem a 
reflexão acerca da realidade, para que o aluno faça suas inferências, 
de forma autônoma e crítica. Isso permite o trabalho com uma 
gama diversificada de dados, sendo o/a aluno/a responsável pela 
escolha e seleção dos mesmos, mediante sua demanda de análise 
e as colocações feitas pelo professor, que atuará como um mentor, 
para que o próprio estudante assuma o protagonismo no processo 
ensino-aprendizagem. Habilidades cognitivas mais complexas são 
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trabalhadas com a mobilização de várias áreas do conhecimento e 
sequências didáticas multidisciplinares.

Muitos professores apresentam dificuldades no trabalho com 
a realidade, no tempo presente. O tempo atual é o momento da 
chamada globalização ou mundialização, como alguns estudiosos 
preferem. Essa Nova Ordem Mundial assume o lugar da antiga 
Ordem Bipolar, que dividia e classificava os países em capitalistas e 
socialistas. Na verdade, o processo de globalização data do século 
XV, quando a expansão ultramarina torna o mundo todo conhecido e 
interligado, por meio dos mecanismos socioeconômicos, políticos 
e culturais do sistema capitalista. Ao longo do tempo, com as 
evoluções tecnocientíficas e com o desenvolvimento tecnológico, 
acontece uma integração ainda maior entre os quatro cantos do 
planeta, em um processo conhecido como “encurtamento das 
distâncias”, que só se concretiza mediante o aprimoramento dos 
meios de transporte e de telecomunicação.

Contudo, após os atentados de 11 de setembro de 2001, 
convencionou-se a Novíssima Ordem Mundial, contexto que só 
pode ser compreendido se lançarmos mão dos conceitos de 
território e lugar. Isso porque, nessa nova configuração, os atores 
sociais atuam em cenários completamente adversos; não são  
Estados-nacionais atacando Estados-nacionais, mas grupos que 
não pertencem e não se identificam com nada, apenas com uma 
organização sociocultural peculiar, situação essa que cada vez 
fica mais complexa de se compreender. Existe uma mistura de 
religião, conflitos religiosos, conflitos regionais, heranças coloniais, 
heranças de movimentos imperialistas dos séculos XIX e XX e 
tantas outras variáveis que somente uma compreensão ampla, 
em tempo real, que considere todas essas (e outras tantas mais) 
efemérides, poderia tornar possível esclarecer este momento. É 
nessa realidade que o seu estudante vive e se desenvolve. É nela 
que o seu projeto de vida será estruturado e, assim, o lugar e o 
território são conceitos-chave para que o estudante seja capaz de 
compreender a sua realidade globalizada/mundializada.

Se lugar é um conceito relacionado às referências, aos 
fenômenos significativos, é possível partir do meio circundante 
e da vivência que seus alunos trazem para a sala de aula. Os 
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questionamentos e as inquietações inerentes aos anos finais do 
Ensino Fundamental e ao Ensino Médio devem ser aproveitados 
pelo professor para a conceituação.

Para o conceito de lugar, nos anos iniciais, sabemos que é 
fundamental trazer experiências e vivências, criando referências 
e construindo significados para que, ao chegarmos nos anos 
finais e no Ensino Médio, nos asseguremos de que o diálogo 
entre conhecimentos prévios e os que se intenta construir 
sejam profícuos. Já para o conceito de território, recomenda-
se o trabalho nas séries finais do Ensino Fundamental e durante 
o Ensino Médio, haja vista que a sua compreensão requer 
habilidades cognitivas mais avançadas e desenvolvidas. Para 
ambos, no entanto, vale o desenvolvimento de atividades de 
ensino-aprendizagem em caráter multi e transdisciplinar, que 
valorizem o entorno, a realidade, as paisagens locais. Esse 
movimento entre o local e o global é muito importante para que 
o aluno faça análises, combinações, articulações e inferências 
acerca do seu papel e daquele que ele deseja construir, mediante 
a realidade na qual ele pretende viver.

Assimile

A Base Nacional Curricular, em sua última versão, está disponível 
online:

BRASIL, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CONSED, UNDIME. 
Base Nacional Comum Curricular, segunda versão – abril de 
2016. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
documentos/bncc-2versao.revista.pdf>. Acesso em: 29 dez. 2016.

Sobre o lugar:

HOLZER, W. O conceito de lugar na geografia cultural-humanista: 
uma contribuição para a geografia contemporânea. GEOgraphia, 
v. 5, n. 10, 2009. Disponível em: <http://www.uff.br/geographia/
ojs/index.php/geographia/article/viewArticle/130>. Acesso em: 4 
jan. 2017.

Pesquise mais
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Sobre o território:

HAESBAERT, R.; LIMONAD, E. O território em tempos de 
globalização. Revista do Departamento de Geografia, UERJ, RJ, 
n. 5, p. 7-19, 2007. Disponível em: <http://www.unifal-mg.edu.br/
geres/files/territorio%20globaliza%C3%A7ao.pdf>. Acesso em: 4 
jan. 2017.

Sem medo de errar

O trabalho com os conceitos estruturantes em geografia é 
fundamental para a construção das habilidades necessárias para 
a compreensão do espaço geográfico, como um híbrido entre 
os elementos do meio físico e aqueles construídos pelo homem, 
ao longo do tempo e do desenvolvimento técnico-científico. 
Para tanto, compreender o conceito de lugar e o de território são 
fundamentais. 

Para conceituar “lugar”, o professor Luciano solicitou aos alunos 
que removessem todos os móveis e objetos da sala de aula (carteiras, 
cadeiras, lixeiras, estantes etc.), para que ela ficasse vazia. Em 
seguida, dividiu a sala em dois grupos. Cada grupo deveria realocar 
os móveis, em uma disposição diferente da convencional da sala, 
sem que o outro grupo pudesse ver, num primeiro momento. Assim 
que a sala estivesse com a nova disposição pronta, realizada pelo 
grupo 1, pediria para que os alunos do grupo 2 entrassem na sala, 
porém, de olhos vendados. E vice-versa. Essa é uma estratégia bem 
interessante na construção do conceito de lugar, pois partimos da 
premissa de que o lugar é um conceito relacionado às referências 
que estabelecemos, em relação aos fenômenos de forma 
significativa, portanto, a turma está acostumada com uma certa 
disposição dos elementos em sala. Ao mudar essa disposição e ao 
entrar sem conseguir enxergar, inicialmente, é possível ressignificar o 
lugar em questão, no caso, a sala de aula. Ao final dessa experiência, 
o professor Luciano deverá socializar com a turma as impressões 
que tiveram e realizar a mediação pedagógica necessária para a 
construção do conceito de lugar.
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Já para o trabalho com o conceito de território, entendido 
mediante as relações de poder estabelecidas, o professor Luciano 
trouxe um jogo de tabuleiro muito famoso, o Supremacia: O jogo 
das Superpotências. Observe o seu tabuleiro (Figura 3.9).

Fonte: <http://www.wikiwand.com/pt/Supremacia_(jogo)>. Acesso em: 4 jan. 2017.

Figura 3.9 | Jogo “Supremacia”

Esse jogo trabalha com superpotências discriminadas nas regras e 
consiste na conquista de territórios, que vão muito além da questão 
das fronteiras e dos países. É preciso pensar em estratégias relacionas 
à tomada de decisões, de poder, de identidade (do ponto de vista 
econômico, político e estratégico), para assim realizar conquistas. As 
regras do jogo podem ser encontradas em:

SUPREMACIA (JOGO). In: WIKIPÉDIA, a enciclopédia livre. Flórida: 
Wikimedia Foundation, 2016. Disponível em: <https://pt.wikipedia.
org/w/index.php?title=Supremacia_(jogo)&oldid=46425720>. Acesso 
em: 4 jan. 2017.

Ao término da partida, o professor deve socializar os resultados com 
a turma, discutir o conceito e realizar as devidas mediações.
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Avançando na prática 

Estado e nação

Descrição da situação-problema

A professora Samara leciona Geografia para uma turma de segunda 
série do Ensino Médio, numa turma que conta com 30 alunos. Para a 
aula de hoje, ela preparou uma atividade de cunho diagnóstico, para 
sondar os conhecimentos prévios que a turma apresenta acerca dos 
conceitos de lugar e território. A atividade consistia no estudo de duas 
estrofes da canção “Perfeição”, de Renato Russo, que diz: “Vamos 
celebrar nosso governo / E nosso estado, que não é nação...” (Disponível 
em: <https://www.letras.mus.br/renato-russo/564277/>. Acesso em: 
5 jan. 2017). A partir dessas estrofes, a professora questionou a turma 
acerca da crítica realizada pelo autor: por que o governo do Estado 
brasileiro não constitui, segundo o autor, uma nação? Ao receberem a 
proposta de atividade, os alunos não conseguiram compreender o teor 
da crítica feita na medida em que colocaram, para a professora, que 
governo, Estado e nação, tinham o mesmo significado.

Ao ouvir essa colocação, a professora Samara notou que a turma 
não conceituava o lugar como área à qual atribuímos significado, 
mediante nossas referências e nossas identidades. Dessa maneira, 
a crítica realizada pelo autor quando coloca que, apesar do Brasil se 
constituir como um Estado, falta-nos a identidade social e política para 
sermos uma nação, que traz o conceito de território, também não foi 
entendida.

Resolução da situação-problema 

Para trabalhar devidamente com as estrofes da canção e seu 
sentido social, ou seja, a crítica que Renato Russo faz à falta de 
identidade do povo brasileiro, é preciso, inicialmente, retomar o 
conceito de lugar. A professora Samara solicitou aos seus alunos que 
pensassem por que sentam no lugar que sentam em sala, ou seja, 
qual foi o motivo que o/a levou a se sentar onde está: proximidade 
aos professores, à lousa, à janela, à porta, a um colega de classe, foi 
o lugar que estava vago e assim por diante. Ao solicitar essa reflexão, 
a professora permitiu aos alunos a localização e a referenciação do 
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lugar mediante um significado. Por exemplo: o aluno X sentou-se na 
terceira carteira, a partir da lousa, pois prefere sentar-se próximo ao 
seu amigo, que está ao lado. Já para construir o conceito de território, 
a professora Samara solicitou aos alunos que formassem grupos com 
3 ou 4 componentes, e esses grupos deveriam ser compostos por 
colegas que apresentassem uma característica em comum: nascidos 
nos mesmos meses. Assim, ao estabelecer tais grupos e posicioná-
los em lugares diferentes da sala, ela mostrou que cada grupo 
ocupava uma área e essa ocupação estava relacionada a uma relação 
estabelecida entre os membros do grupo. Para que o conceito ficasse 
claramente construído, ela ainda utilizou uma fita adesiva, colocada 
no chão, para que a turma visualizasse o território e seus limites, por 
exemplo, de modo que em determinado canto da sala só poderiam 
estar aqueles que nasceram em abril.

Ao término da atividade, a professora Samara mostrou que a crítica 
feita por Renato Russo era de que, sim, somos um Estado, temos um 
governo, mas nos falta identidade, unidade enquanto sociedade. Da 
mesma forma, eu posso agrupar em um lugar da sala todos aqueles 
que nasceram em abril, contudo, não é por isso que eles terão as 
mesmas formas de ser, de pensar e de agir. 

Faça valer a pena

1.  Desenvolver, trabalhar e construir o conceito de território, em 
tempos de globalização e mundialização, pode ser uma tarefa 
complexa, na medida em que os movimentos internacionais e 
mesmo as efemérides parecem colocar em cheque todos os 
conceitos geográficos. Depois do 11 de setembro de 2001, o conceito 
de território em geografia passa a ser questionado, sobretudo devido 
a instauração da Novíssima Ordem Mundial. Sobre esse tema e o 
conceito de território, leia as assertivas seguintes:

I. Ao não ser um atentado provocado por um Estado contra outro 
Estado, as relações de poder são difusas.

II. A Novíssima Ordem Mundial, na verdade, é mais uma convenção, 
na medida em que é possível tomar os parâmetros da Nova Ordem 
Mundial, estabelecidos logo após a II Guerra Mundial. 

III. O terrorismo, a ascensão de grupos paraestatais radicais e 
fundamentalistas é um dos processos ligados à Novíssima Ordem 
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Mundial, alocando novas relações de poder.

A alternativa que apresenta a correta associação é:

a) I-V; II-F; III-F. 

b) I-F; II-F; III-V. 

c) I-V; II-F; III-V. 

d) I-V; II-V; III-V. 

e) I-F; II-F; III-F. 

2.  Os estudos do meio, também chamados de saídas pedagógicas, 
são ricas oportunidades de trabalho com todos os conceitos 
geográficos estruturantes, sendo ótimas alternativas para se 
estudar o lugar. Eles viabilizam a construção de novas experiências, 
dialogando com os conhecimentos prévios de forma colaborativa 
e incentivando uma prática ativa no entendimento da realidade 
circundante, em tempo presente.

Sobre o estudo do meio, associe corretamente as informações:

I. Quando desenvolvidos em caráter _______________, possuem 
maiores chances de efetivarem o processo de construção dos 
________________ entre os ________________.

II. São utilizados para a construção do conceito de lugar por serem 
capazes de promover a __________________dos fenômenos, 
________________-os.

III. Nos anos finais do Ensino Fundamental, são importantes 
tanto para _____________um processo de mediação acerca do 
conceito de ___________ quanto para a sua_____________.

A.) iniciar; lugar; conclusão.

B.) multidisciplinar; significados; fenômenos.

C.) relativização; ressignificando.

A associação correta pode ser encontrada na alternativa:

a) II-A; III-B; I-C.

b) I-A; II-B; III-C.

c) III-A; II-B; I-C.

d) III-A; I-B; II-C.

e) I-A; III-B; II-C.
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3.  As sociedades se apropriam dos recursos naturais, ao longo 
do tempo, organizando seus sistemas produtivos conforme o 
desenvolvimento das técnicas e das tecnologias disponíveis para 
tanto. Assim, sociedades altamente desenvolvidas, como EUA, 
Canadá, Austrália, Alemanha e outras, tendem, mediante um forte 
desenvolvimento técnico-científico, a oportunizar sociedades de 
alto consumo e de alta demanda de recursos naturais.

Estudos recentes mostram que o processo de globalização 
promoveu a universalização da cultura em direção ao Ocidente, 
criando parâmetros de produção e de consumo ligados aos EUA, 
principalmente, transformando os lugares em paisagens iguais. Essa 
asserção está:

a) correta, pois a paisagem não é dinâmica e não muda.

b) correta, pois o lugar está relacionado à construção da identidade.

c) errada, pois o lugar está relacionado à construção da identidade.

d) correta, pois a paisagem está sempre homogênea depois da 
globalização.

e) errada, pois paisagens homogêneas só podem ser observadas no 
Velho Mundo.



U3 - O ensino de geografia e o conceitos geográficos fundamentais 153

Seção 3.3

Região e espaço geográfico

Diálogo aberto 

Prezado estudante, seja bem-vindo 

à terceira seção da terceira unidade de ensino, dedicada aos 
conceitos estruturantes da geografia e como trabalhar esses 
conceitos em sala de aula, ao longo da Educação Básica. Já 
estudamos os conceitos de paisagem, lugar e território. Vamos 
concluir com o estudo da região e do espaço geográfico. 

Como a geografia é a ciência do tempo presente, o professor 
Luciano pensou em como trabalhar com um olhar específico para 
os lugares e caracterizá-los por áreas de interesse, constituindo 
assim regiões e, a partir disso, compreender os elementos mais 
significativos das paisagens que compõem o espaço. Nesse 
sentido, pensou em quais os projetos multi e transdisciplinares 
que poderiam ser estudados para que, mediante a compreensão 
dos conceitos estruturantes em geografia, o aluno seja capaz de 
entender sua realidade, que se apresenta dinâmica e dialógica, na 
qual a única constante é a transformação. 

Com esses questionamentos em mente, vamos acompanhar 
o trabalho do professor Luciano ao longo dessa seção e refletir 
acerca dos conceitos de região e espaço, tão importantes para 
a compreensão da realidade, da construção da autonomia e do 
projeto de vida dos nossos estudantes.

Não pode faltar

Pensar o conceito de região é fundamental para o ensino da 
geografia. Como todos os demais conceitos (não somente os 
geográficos), ele sempre deve ser compreendido à luz do diálogo 
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entre os conhecimentos prévios, já trazidos pelos estudantes, e 
aqueles que o professor intenta construir. Se a geografia é uma 
ciência do tempo presente, deve pautar seus estudos na realidade e  
compreendê-la em toda a sua heterogeneidade. Entendemos 
por região quando a nossa análise do lugar, do território e das 
paisagens ocorre a partir de um foco de interesse, destacando as 
características que são importantes para o leitor, que expressem algo 
a partir de critérios estabelecidos igualmente de forma significativa. 
Isso quer dizer que as identidades ali verificadas expressam algo 
que, por sua vez, deve ser localizado espacialmente. O processo de 
ensino-aprendizagem da geografia está subordinado, justamente, 
a esse movimento que fazemos com nosso pensamento e que 
nos permite transformar paisagens em territórios e territórios em 
regiões. 

A região é uma das dimensões constitutivas do espaço, aquela 
que nos permite reconhecê-lo como um híbrido, formado e 
constituído, dinâmica e dialeticamente pela interação entre os 
elementos humanos e físicos (naturais). Por isso, quando falamos 
de lugar, região, território e espaço geográfico, não nos referimos 
a fenômenos diferentes, mas, somente, a aspectos diversos da 
realidade geográfica, em tempo presente. Os conceitos, portanto, 
são instrumentos ou ferramentas das quais dispomos para a 
compreensão da realidade, que é sempre mutável, singular e 
complexa ao mesmo tempo.

Segundo Straforini (2001, p. 2):

Na geografia não há espaços estanques, separados 
e fragmentados. Os espaços são sempre uma 
totalidade. A compreensão do espaço geográfico 
enquanto totalidade é o grande presente que o 
período atual nos deu em virtude das técnicas, 
ciência e, sobretudo, da informação.

Acreditamos, dessa maneira, que o ensino do conceito de 
região deve abarcar  essa ideia de totalidade, sem, contudo, deixar 
de promover a contextualização com a localidade, que é onde as 
crianças vivem e convivem. Segundo Cunha (2007, p. 55), região 
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é “(...) a fração do espaço geográfico catalizadora de determinadas 
relações e convenções”.

Para ensinar o conceito de região em uma realidade totalizada 
e dialética, o professor deve organizar suas aulas a partir de 
metodologias alternativas, sem, contudo, deixar de prezar pelo 
rigor teórico da componente curricular. O ensino tradicional, 
fundamentado na memorização pura e simples de conteúdos, 
somente com o intuito de reproduzi-los em uma prova ou 
avaliação, nada ensina sobre as habilidades necessárias para a 
implementação desse conhecimento em situações práticas. 

O indivíduo se relaciona com o espaço e os elementos do 
espaço com o indivíduo, numa dialética dinâmica infinita. Para 
nos tornarmos sujeitos ativos de nossa realidade, precisamos 
compreendê-la e ser capazes de, diante das situações-problema 
apresentadas, aplicarmos e implementarmos os conhecimentos 
que são ensinados ao longo de nossa escolarização. A 
aprendizagem significativa, realizada por meio da mediação 
pedagógica, é uma dessas metodologias de ensino que em muito 
contribui para a construção das habilidades e competências. 
A geografia, como ciência que parte da realidade e do tempo-
espaço presente, ao construir o conceito de região, precisa 
levar em conta esse entrelaçamento entre o conceito científico 
sistematizado e os conceitos espontâneos.

Reflita

O ensino tradicional se preocupava com o ensino do conceito de 
região como um conceito estanque, sedimentado em limites territoriais 
rigorosamente definidos e imutáveis. De fato, as relações humanas 
com a natureza não se materializavam de uma forma tão evidente e 
tão transformadora como atualmente. Além disso, precisamos levar 
em conta que a velocidade de acesso às informações e aos lugares 
era bem diferente da atual, os meios de telecomunicação e transporte 
também não eram tão dinâmicos, ou, melhor dizendo, instantâneos.

Essa noção só começa a se transformar quando os espaços 
começam a se transformar, em virtude da também transformação 
dos processos históricos que lhes dão forma. Isso ocorre a partir da 
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década de 1970, quando novas relações entre homem e natureza são 
materializadas em realidades fluídas, dinâmicas, dialéticas e organizadas 
em rede. Segundo Moreira (1997, p. 55), “a rede global é a forma nova 
do espaço. E a fluidez – indicativa do efeito da reestruturação sobre as 
fronteiras – a sua principal característica”.

Todos os professores têm novos desafios diante da 
realidade globalizada. O professor de Geografia deve 
considerar a formação integral de seus alunos sem, contudo, 
alocar os conteúdos para um segundo plano. Isso significa  
inter-relacionar os conhecimentos, adotando uma visão de ensino mais 
colaborativa e ativa. Portanto, é preciso pensar como ensinar conceitos 
para que os mesmos possam ser aplicados em situações reais. 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), por exemplo, aponta a 
necessidade de se construir, com o estudante, o seu projeto de vida. Esse 
é um de seus eixos de formação que, apesar de ganhar mais substância 
no Ensino Médio, todos concordam que deve ser desenvolvido desde 
o princípio, por meio da autonomia na ação pedagógica construída 
com os alunos.

A região deve ser entendida como área de interesse, na qual 
pontuaremos características que são importantes, que apresentem 
expressão, mediante critérios e sejam significativas. Além disso, essas 
características expressivas e significativas podem ser localizadas 
espacialmente em uma área. Por exemplo, o bioma do Cerrado. Ele 
apresenta uma vegetação típica e se localiza em uma área específica 
do Brasil (Centro-Oeste e parte do Sudeste). No entanto, com os 
níveis atuais de desmatamento, a distribuição do Cerrado é bastante 
alterada. 

Logo, quando o professor de Geografia mencionar o Cerrado 
brasileiro, deve ser bastante claro: é a distribuição atual ou a nativa? 
Elas são bem diferentes. São produtos de relações socioespaciais 
distintas, que ocorreram em momentos históricos diferentes e, 
consequentemente, materializaram-se de forma heterogênea. O atual 
convive com o pretérito, estimulando movimentos de ressignificação 
mediante as novas identidades, que são continuamente construídas e 
constituídas pelas sociedades, pela incorporação de novos elementos, 
fruto de uma lógica de existência globalizada.
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As regiões se transformam na medida em que a nossa percepção 
acerca dos elementos das paisagens e do espaço mudam e 
também pela sua inerente transformação. A fluidez do espaço, 
dada pela tecnologia e pelo amplo desenvolvimento dos meios 
de transporte nos levaram a uma identidade quase homogênea, 
do ponto de vista cultural. Nossas paisagens são reflexo disso, 
particularidades e características parecem levar a modelos sociais 
unificados a partir de uma única ordem global. No entanto, é no 
significado que atribuímos às características de uma área que a 
região aparece como um conceito, que em muito contribui para 
a compreensão e o entendimento da realidade. Mesmo que, de 
certa forma, muitos ressignificados tenham acontecido, novas 
identidades são construídas, na dialética inerente à transformação. 
Nas palavras de Moreira (1997, p. 61): “globalização não extingue, 
antes impõe, que se refaça o sentido de pertencimento em face 
da nova forma que cria o espaço vivido". 

Exemplificando

O espaço é um híbrido, formado pela dinâmica relação entre 
os elementos do meio físico (naturais) e aqueles construídos pelo 
homem (antropizados). Essa definição segue o conceito de Santos 
(2002, p. 21), no qual “como ponto de partida, propomos que o 
espaço seja definido como um conjunto indissociável de sistemas 
de objetos e sistemas de ações”.

Dessa forma, o espaço é repleto de elementos (objetos) de 
natureza física e sociocultural, isto é, humana. Entendemos por 
meio físico o conjunto formado pelos sistemas bióticos (vida) e 
abióticos da Terra, como a litosfera, a atmosfera, a hidrosfera e 
a biosfera. Esses elementos se inter-relacionam e o meio físico 
constrói as paisagens que constituem os espaços vivido".  dos 
processos naturais, como o tectonismo, a erosão, o intemperismo 
químico e físico e assim sucessivamente. O homem constrói o 
espaço através das técnicas. Segundo Santos (2002, p. 29), “as 
técnicas são um conjunto de meios instrumentais e sociais, com 
os quais o homem realiza a sua vida, produz e, ao mesmo tempo, 
cria espaço”. 
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As técnicas, por sua vez, não se difundem de maneira 
homogênea pelo espaço, e é por isso que as materialidades são 
singulares, na medida em que os objetos também o são. Se as 
técnicas contêm elementos de historicidade, são elas que também 
conferem as identidades ao espaço. As materialidades diferenciadas 
são observadas vivido".  do trabalho desenvolvido pelas sociedades 
humanas ao longo do tempo e do desenvolvimento técnico-
científico, para a apropriação do meio. Isso deixa marcas nas 
paisagens, dependendo das combinações realizadas e das 
demandas por recursos desta ou daquela sociedade.

Com o conceito de espaço geográfico compreendido, 
é preciso levar em conta que, durante muito tempo, as suas 
categorias analíticas (os conceitos estruturantes: lugar, paisagem, 
território e região) eram estudadas de forma puramente descritiva. 
As análises sempre descontextualizadas levavam a um processo de 
memorização, acrítico, formando alunos sem a mínima capacidade 
de realizar uma leitura da sua realidade e, muito menos, nela inferir 
transformações. Se o espaço é formado por relações dinâmicas 
entre os elementos que o constituem, “é preciso, então, preparar 
o aluno para que ele compreenda o valor do seu espaço e da sua 
ação nele” (OLIVEIRA, 2006, p. 17).

Como ensinar geografia em tempos de globalização? Essa 
é uma pergunta complexa e certamente não há de ter uma 
única resposta, nem ser fundamentada em poucos argumentos. 
Defendemos que o ensino deva ser significativo, com atividades e 
processos de ensino e aprendizagem que viabilizem a formação 
de um indivíduo coerente e concernente acerca de sua realidade. 
Para tanto, é preciso incluir propostas pautadas em experiências de 
vida, relações com o espaço vivido e, assim, propiciar um processo 
de mediação pedagógica entre tais conhecimentos prévios e 
aqueles escolares, com os quais o professor trabalhará.

Se o espaço é um conjunto, um híbrido, formado pela interação 
entre os elementos do meio e os antropizados, ao longo do tempo 
observam-se mudanças e transformações, cada vez mais rápidas 
e mais incisivas. O desenvolvimento técnico-científico, associado 
à globalização, transformou os ambientes, os lugares, que antes 
eram referenciados a partir da posição relativa dos fenômenos e 
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suas identidades, passam agora a uma certa constituição uniforme, 
e nisso a dialética dos processos se evidencia. 

Portanto, o aluno precisa construir os saberes necessários para 
lidar com essas novas situações de vida na escola. As paisagens, 
antes visualizadas como amálgamas entre os fenômenos físicos 
e culturais, em constante transformação, passam a ser ainda mais 
dinamizadas, e os estudantes precisam dessas ferramentas para 
implementar seus conhecimentos à compreensão da realidade. Por 
isso, nossos alunos devem ser capazes de se situar e de se colocar 
diante dessas novas/antigas materialidades e de nelas atuarem. 

Nos dizeres de Tancredi (1998, p. 72), “essa nova educação 
escolar deve abranger uma ampla gama de conhecimentos, atitudes, 
habilidades – especialmente as de natureza social e cognitiva –, o 
desenvolvimento da vida em sociedade e o comprometimento de 
cada um na busca do bem comum e da equidade social”.

O ensino de geografia, assim como o de outras componentes 
curriculares, deve estar pautado na realidade, no tempo presente. Por 
isso, a necessidade de se trabalhar com os conceitos estruturantes, 
tanto dessa forma quanto como categorias de análise do espaço, 
propiciando ao estudante o acesso a um currículo mais arrojado, 
que efetivamente o prepare para a vida, que seja capaz de construir 
sua autonomia e capacidade de inferência.

Isso quer dizer que é preciso buscar arcabouços metodológicos 
e teóricos que fujam da padronização e da memorização, que, na 
maior parte das vezes, leva o professor a um estágio de acomodação 
e inércia, comprometendo seriamente o desenvolvimento 
pedagógico de seus estudantes. Sequências didáticas, capazes de 
trabalhar conteúdos em graus de complexidade crescente, que 
acompanhem o desenvolvimento dos alunos, capacitando-os a viver 
na realidade globalizada, são as melhores alternativas pedagógicas, 
e de ensino e aprendizagem, que corroboram a existência de um 
mudo com novas realidades, novos significados, contíguo e fluído, 
no qual a premissa é a transformação.

Assimile
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Pesquise mais

Sem medo de errar

Para construir o conceito de espaço geográfico, o professor 
Luciano precisa partir das categorias de análises do espaço, ou seja, 
os conceitos estruturantes, no caso, de região e espaço. Além disso, 
precisa buscar elementos na realidade circundante da escola que 
sejam significativos para a turma e que possam ser referenciados. 

Para tanto, é possível realizar uma atividade de resgate do lugar 
e de suas áreas de interesse (regiões) que compõe o espaço (a 
realidade circundante). Nesse sentido, recomendamos uma pesquisa 
sobre as origens do bairro, que pode ser conduzida em parceria 
com os colegas de Língua Portuguesa e História. Essa pesquisa pode 
incluir fotos antigas, das primeiras residências, primeiras atividades 
comerciais e assim por diante. Com esse material e com esses 
dados, os alunos podem, nesse momento, utilizar-se de recursos 
tecnológicos, como a localização das fotografias (lugares) no Google 
Earth e, em seguida, produzir uma foto atual. Além disso, ele deve 
solicitar aos alunos que marquem os elementos mais significativos 
dos lugares, estabelecendo parâmetros de comparação com as 
fotos históricas. Com essas marcas dos lugares significativos, pode-
se estabelecer áreas de interesse e, assim, conceituar região.
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Como a turma marcará lugares e áreas de interesses heterogêneas, 
ao final dessa atividade, o professor conseguirá envolver a turma a 
partir de sua realidade, construindo com os alunos o conceito de 
espaço como um híbrido, formado pelos elementos humanizados 
e físicos, que se transformaram, ao longo do tempo, materializando 
essas transformações em paisagens diferenciadas, em lugares com 
novos significados, territórios distintos e regiões notoriamente 
marcadas.

Avançando na prática 

Amazonas, Amazônia ou região Norte?

Descrição da situação-problema

A professora Raquel ensina Geografia para uma turma de sétimo 
ano do Ensino Fundamental II. A aula de hoje é sobre a regionalização 
brasileira e ela precisa trabalhar com o critério administrativo do IBGE 
que divide o Brasil em cinco macrorregiões, segundo as características 
que os Estados apresentam em comum e seus limites administrativos. 
Para tanto, ela trouxe um mapa com tal divisão e iniciou sua aula, 
solicitando aos alunos que falassem uma palavra que pudesse ser 
associada a cada uma das regiões. Um dos alunos falou “Amazonas” 
para a região Norte. Percebendo uma certa confusão conceitual, a 
professora Raquel pensou em quais seriam as melhores alternativas 
pedagógicas para o entendimento do conceito de região, inserida no 
espaço geográfico. Nesse sentido, ela deve pensar na região como uma 
área para se estudar a partir de um foco de interesse e, assim, promover 
a sua referenciação e significação, para que o espaço geográfico seja 
compreendido em sua totalidade.  

Resolução da situação-problema 

Para essa nova proposta, a professora Raquel apresentou três 
mapas:

- Um mapa com a Amazônia Legal - AMAZÔNIA LEGAL. In: 
WIKIPÉDIA, a enciclopédia livre. Flórida: Wikimedia Foundation, 2016. 
Disponível em: <https://goo.gl/0CqLeH>. Acesso em: 13 jan. 2017. 

- Um mapa da região Norte do Brasil: REGIÃO NORTE DO BRASIL. 
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In: WIKIPÉDIA, a enciclopédia livre. Flórida: Wikimedia Foundation, 2016. 
Disponível em: <https://goo.gl/ocWi04>. Acesso em: 13 jan. 2017.

- E outro da Amazônia Internacional: AMAZÔNIA. In: WIKIPÉDIA, 
a enciclopédia livre. Flórida: Wikimedia Foundation, 2016. Disponível 
em: <https://goo.gl/NnnlQU>. Acesso em: 13 jan. 2017.

Com os três mapas em mãos, os estudantes deveriam selecionar as 
semelhanças e diferenças. Em seguida, ela solicitou que escrevessem 
à lousa tais apontamentos e promoveu a mediação pedagógica 
necessária para mostrar o espaço da Amazônia, enquanto floresta 
equatorial, a questão da região Norte, da qual o Estado do Amazonas 
(uma de nossas unidades federativas) faz parte (apresenta muitas 
características relacionadas à floresta, apesar de não ser o único com 
tal atributo), além da questão do território, explorado na Amazônia 
Legal, momento no qual a professora pôde trabalhar as referências 
administrativas e também de fronteiras. 

Faça valer a pena

1.  Para a geografia, a região é uma forma de análise do lugar, do 
território e das paisagens, que ocorre a partir de um foco de interesse, 
destacando as características mais significativas, relacionadas às 
nossas experiências e à nossa identidade.

Ao trabalhar a realidade circundante, partindo do tempo presente 
e estudando as materialidades que ali existem, a partir dos 
conhecimentos dos alunos, o professor deve, assim, construir o 
conceito de região e:

a) promover a construção pedagógica do conceito geográfico a 
partir de seus conhecimentos.

b) promover a discussão entre os conceitos geográficos para que os 
alunos os compreendam.

c) promover a mediação pedagógica entre os conhecimentos 
prévios e os geográficos.

d) promover a prática dialógica entre elementos humanos e 
conceitos culturais.

e) promover a construção conceitual de base teórica e metodológica 
específica da geografia.
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2.  Diante de uma realidade fluida, na qual as transformações 
são cada vez mais evidentes, as realidades materializam formas, 
objetos e feições nas quais é difícil perceber alguma identidade 
cultural. A impressão é que todos os espaços são formados pelos 
mesmos objetos, pelas mesmas relações e pelos mesmos conjuntos 
simbólicos, principalmente as cidades.

Leia atentamente a citação de Ruy Moreira (1997, p. 58):

“A cidade é a grande beneficiária do espaço organizado em rede”.

(MOREIRA, R. Da região à rede e ao lugar: a nova realidade e o novo 
olhar geográfico sobre o mundo. Ciência geográfica, n. 6, p. 58-
70, 1997. Disponível em: <http://www.uff.br/etc/UPLOADs/etc%20
2007_1_3.pdf>. Acesso em: 21 jan. 2017 .

Segundo essa citação,

a) refutamos a tese de que a cidade é a expressão material do 
capitalismo.

b) confirmamos a tese de que o capital e seus movimentos não se 
relacionam ao espaço.

c) refutamos a cidade como expressão mais material das relações 
sociais de produção.

d) confirmamos o capital como a única expressão do território e das 
relações financeiras.

e) confirmamos a cidade como a expressão mais material das 
relações sociais de produção.

3.  A sociedade atual é descrita como a sociedade do conhecimento. 
A constituição do meio técnico-científico e informacional viabilizou 
a construção de um espaço dinâmico, fluido, no qual é possível 
verificar paisagens que guardam rugosidades (traços de formas 
de apropriação pretérita dos meios), individualidades em meio a 
uniformidades sem identidade, nas quais é bastante complicado 
encontrar significado, vivências e experiências.

Essa fluidez dinâmica do espaço exige que se trabalhe com novos 
significados. Os lugares passam a demandar novas experiências e 
novas vivências para serem compreendidos. Sobre essas colocações, 
leia as assertivas seguintes:
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I. O acesso à informação é uma das características essenciais que 
promovem essa dinâmica.

II. Aulas fundamentadas em conceitos estruturantes, que, apesar 
das transformações socioespaciais, nunca se alteram, são as mais 
recomendadas.

III. O professor deve examinar com cuidado as técnicas responsáveis 
pelas transformações socioespaciais, pois são elas que mostram 
como nos apropriamos do meio.

Assinale a alternativa que apresenta a(s) asserção(ões) correta(s):

a) Somente I.

b) I e III, apenas.

c) Somente III.

d) I e II, apenas.

e) Somente II.
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Unidade 4

O ensino da geografia e 
suas linguagens

Seja bem-vindo à quarta unidade do curso de Metodologia do Ensino 

de Geografia. Nela, vamos discutir as linguagens específicas da geografia 

e como trabalhar com elas no processo de ensino e aprendizagem dessa 

componente curricular, quer seja na elaboração de sequências didáticas, 

quer seja em projetos multidisciplinares que envolvam a participação de 

outras componentes curriculares.

A professora Miriam leciona Geografia em uma turma de terceira série 

do Ensino Médio, contando com 30 estudantes. Para a aula de hoje, ela 

resolveu colocar em pauta uma discussão que tem acontecido nos últimos 

anos: a possível divisão de alguns Estados brasileiros, propiciando, assim, a 

criação de novos outros Estados na federação. Para tanto, ela preparou 

uma atividade diagnóstica, apresentando à turma o seguinte mapa:

Convite ao estudo

Figura 4.1 | Mapa hipotético do Brasil, caso as principais propostas 
fossem aprovadas

Fonte:.<https://pt.wikipedia.org/wiki/Propostas_de_cria%C3%A7%C3%A3o_de_unidades_
federativas_do_Brasil#/media/File:Brasil_NovosEstados.png>. Acesso em: 26 jan. 2017.
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Com base nesse mapa, a professora dividiu a turma em 
grupos de 4 ou 5 componentes e propôs o seguinte desafio 
aos estudantes: “Vamos imaginar que o Brasil está agora assim 
dividido, com esses novos Estados criados e estabelecidos. 
Vocês são funcionários do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) 
e precisam organizar o processo todo para as próximas 
eleições que elegem os senadores, o presidente da república, 
os governadores e os deputados federais e estaduais, além 
do governador do DF. Para tanto, é preciso considerar a nova 
divisão de Estados”.

Ao receberem o mapa com a divisão hipotética do Brasil, 
com os novos Estados criados e outros tantos fragmentados, 
os alunos têm pela frente o desafio de pensar como se dá o 
processo eleitoral hoje, levando-se em conta os Estados atuais 
e seus respectivos números de deputados/senadores e, diante 
dessa hipotética divisão, como estabelecer critérios para tanto, 
para assim, pensarem na organização do pleito.
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Seção 4.1

A geografia e suas linguagens

Diálogo aberto 

A partir da proposta feita pela professora Miriam, os estudantes 
precisam pensar em como organizar o processo eleitoral 
considerando uma nova regionalização do território brasileiro. 
Para tanto, precisam lançar mão de mapas e outros produtos 
cartográficos para pensar como, a partir da leitura e interpretação 
desses e também de gráficos, imagens de satélites associadas às 
modernas técnicas de representação do espaço, serão capazes, 
efetivamente, de construir o conceito de região como área de 
interesse. Nesse sentido, a professora Miriam deve atuar como 
mediadora do processo de ensino e aprendizagem, para viabilizar 
a escolha dos produtos cartográficos mais adequados e também 
na análise e interpretação dos dados, para que os critérios 
para regionalização e, consequentemente, para a definição da 
proporcionalidade de representantes, sejam adequados. 

Não pode faltar

O desenvolvimento da cartografia como linguagem foi bem 
anterior ao desenvolvimento da linguagem escrita em si. Isso ocorreu 
mediante a necessidade do homem em garantir a sua sobrevivência. 
Os homens primitivos, caçadores e coletores, precisavam sair para 
conseguir alimento e retornar com o mesmo em segurança, para seus 
agrupamentos. Assim, costumavam desenhar nas paredes das cavernas, 
em rochas, argila e, posteriormente, em pele de animais, caminhos ou 
rotas, com elementos de referência. Essas “rotas e caminhos” foram as 
primeiras representações “gráficas” dos elementos da superfície terrestre 
e essa forma de comunicação foi se desenvolvendo até a construção da 
linguagem cartográfica, a linguagem da geografia. .
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As representações do espaço se aprimoram com o tempo, e com 
o desenvolvimento técnico e científico, e os produtos cartográficos se 
tornam cada vez mais fidedignos aos fenômenos que representam. Esse 
desenvolvimento tecnológico e os constantes avanços nos sistemas 
de telecomunicações viabilizaram produtos cartográficos de altíssima 
precisão e acuracidade, modelos tridimensionais incríveis e, o mais 
importante, a partir de dados georreferenciados. Isso quer dizer que são 
modelos construídos a partir de informações localizadas espacialmente 
e com precisão. Ensinar cartografia significa alfabetizar na linguagem da 
geografia. Isso quer dizer que o professor precisa ensinar ao aluno como 
se apropriar dos elementos essenciais a partir dos quais os produtos 
cartográficos são confeccionados para que, assim, seja capaz de realizar 
leituras e interpretações adequadas para, na sequência didática, inferir 
sobre o fragmento da realidade ali representado. Além disso, é preciso 
ter em mente que todo mapa é uma representação cultural e isso quer 
dizer que reflete um contexto social, econômico e político, ou seja, um 
pensamento e uma forma de ler o mundo. 

A localização espacial, ou seja, a georreferenciação, é fundamental 
para a leitura e o entendimento de qualquer produto cartográfico. 
Portanto, é fundamental ensinar como se localizar no espaço. Uma 
primeira forma é por meio dos astros, como os primeiros navegadores 
faziam. Assim, teremos, a partir dos movimentos da Terra, o movimento 
aparente do Sol. Observe a Figura 4.2:

Figura 4.2 | Localização pelo Sol, a partir de seu movimento aparente

Fonte: <http://www.cdcc.usp.br/cda/producao/sbpc93/>. Acesso em: 27 jan. 2017.
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É importante considerar o movimento aparente porque, 
na verdade, é a Terra que se movimenta e não o Sol. Para nos 
localizarmos por meio do Sol, basta observarmos em que lado ele 
nasce. A esse lado denominamos Oriente ou Leste. Então, o lado 
Leste, lado onde o Sol nasce, ficou conhecido como Oriente. O 
lado oposto é o Ocidente ou Oeste. À noite, no caso do hemisfério 
sul, basta o observador procurar pelo Cruzeiro do Sul e, a partir do 
maior eixo formado entre as duas estrelas, replicada quatro vezes 
e meia (aproximadamente), teremos a indicação da direção Sul. 
Feito isso, à frente teremos o Norte, e assim seguem os demais 
pontos, Leste (à direita) e Oeste (à esquerda). Para o hemisfério 
norte geralmente se utiliza a Estrela Polar, ou seja, a maior estrela 
da constelação intitulada de Ursa Menor, que é sempre visível e 
mostra uma aparência “fixa” no céu do hemisfério norte. 

Atualmente, a localização de objetos e fenômenos na 
superfície da Terra é bastante precisa e acurada, graças ao amplo 
desenvolvimento tecnológico e aos sistemas de telecomunicação. 
Os dispositivos de GPS (do inglês: Global Positioning Systems – 
Sistema de Posicionamento Global) são baseados em uma rede 
de satélites que ficam na órbita geoestacionária da Terra. Esses 
satélites percorrem a órbita total da Terra duas vezes a cada 24 
horas, enviando, o tempo todo, sem interrupções, informações 
aos mais variados dispositivos de GPS. São as bússolas modernas.

Órbita geoestacionária: dizemos que os objetos em órbita 
estacionária são aqueles que estão a 20 mil quilômetros de 
altitude, aproximadamente, à velocidade de mais de 11 mil km 
por hora.

Vocabulário

Essas informações se baseiam na malha de coordenadas 
geográficas, que são constituídas por linhas imaginárias, que 
formam um sistema a partir do qual os fenômenos na superfície 
terrestre podem ser localizados por intercruzamento. Esses 
intercruzamentos são definidos pela latitude e pela longitude. 
A latitude é mensurada a partir de linhas paralelas baseadas no 
Equador (que divide o planeta em dois hemisférios:  Norte e Sul). 
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A partir disso, teremos 90° para o norte e 90° para o sul. Essas 
linhas também são conhecidas como paralelos. Entrecruzando os 
paralelos, temos os meridianos, que são linhas que dividem a Terra 
também em dois hemisférios: leste e oeste.  Elas são contabilizadas 
a partir do Meridiano Central ou Meridiano de Greenwich. Assim, 
temos 180° para leste e 180° para oeste, formando os 360° da 
circunferência do planeta. Observe na Figura 4.3:

Figura 4.3 | Paralelos e meridianos - o sistema de coordenadas geográficas 

Fonte:.<https://pt.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_geogr%C3%A1ficas#/media/File:Mapa_
coordenadas_geogr%C3%A1ficas_editado.jpg>. Acesso em: 27 jan. 2017.

Todo e qualquer fenômeno da superfície da Terra pode ser 
localizado a partir das coordenadas geográficas (latitude e 
longitude) Latitude é a localização de um ponto a partir do Equador 
(0º), que varia no sentido norte/sul. Longitude é a localização 
de um ponto no sentido leste/oeste, a partir do Meridiano de 
Greenwich (0º), variando de 180º para leste até 180º para oeste. 
Há alguns paralelos nomeados, muito importantes, são eles: no 
Hemisfério Norte – Trópico de Câncer (23º 27’ N) e o Círculo 
Polar Ártico (90º N); no Hemisfério Sul – Trópico de Capricórnio 
(23º 27’ S) e o Círculo Polar Antártico (90º S).

Assimile
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Outro elemento muito importante na leitura de mapas é a escala. 
Definimos escala como o número que nos mostra o quanto a 
realidade foi proporcionalmente diminuída para ser representada em 
um determinado produto cartográfico. As escalas podem ser grandes, 
médias ou pequenas. Dizemos que uma escala é grande quando 
observamos muitos detalhes em um produto cartográfico. Uma 
planta baixa, por exemplo, é uma representação com escala grande. 
Já uma escala pequena é aquela na qual quase não há detalhes, a 
representação da superfície é bastante genérica, ressaltando somente 
os pontos principais. Um planisfério, representando as fronteiras 
políticas, por exemplo, é um mapa de escala pequena. Já as escalas 
médias são variáveis e dependem muito do objetivo do usuário. O 
mapa da Figura 4.3 é um bom exemplo de escala pequena. É um 
mapa mundi de generalização, no qual não contamos com detalhes. 

Temos outro exemplo de escala na Figura 4.4:

Figura 4.4 | Trecho do mapa de coordenadas geográficas

Fonte:.<https://pt.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_geogr%C3%A1ficas#/media/File:Mapa_
coordenadas_geogr%C3%A1ficas_editado.jpg>. Acesso em: 27 jan. 2017.

Nele, existem duas formas de representação: a escala gráfica e 
a escala numérica. A escala gráfica é essa régua que tem início no 
zero, depois passa pelo 2645 e depois termina no 5290 km. Lemos 
1 para 2645 km. Isso significa que para cada 1 cm do mapa temos, 
na realidade, 2645 km. A escala numérica é 1:2645 km e ela é lida 
da mesma forma: “um para 2645 km”.

Para a leitura e interpretação de um produto cartográfico, é 
também fundamental a compreensão de seus elementos gráficos, 
ou seja, da legenda. É costume entre os professores de Geografia 
realizar uma primeira leitura do título de um mapa, de uma carta, 
de uma imagem etc. Contudo, como sabemos, esse é o primeiro 
contato que o usuário terá com o produto cartográfico, sendo, 
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essa leitura, superficial, ou ainda inicial. Para uma leitura apurada e 
uma real compreensão do mesmo, é preciso recorrer à legenda.

Para a confecção de uma legenda, utilizamos os princípios da 
Semiologia Gráfica, estabelecida por Jacques Bertin, em 1967, 
como afirmou Archela:

Assim, devemos iniciar sempre pela análise da natureza da 
geoinformação: ela é quantitativa ou qualitativa. Em seguida, 
devemos analisar e avaliar quais as melhores opções gráficas 
para a sua representação. Isso é fundamental, pois, conforme a 
representação feita, o usuário pode ou não realizar uma associação 
imediata à informação. Por isso, existe uma tabela, desenvolvida por 
Bertin, para representar certeiramente os fenômenos, associando-
os a signos. Observe a Figura 4.5:

Seu surgimento ocorreu na França, entre 1960-1967, 
um período de reflexões e experimentações para a 
construção desta linguagem. Foi através da análise 
sistemática de muitas representações e imagens, 
que Jacques Bertin pôde definir as variáveis visuais 
e estruturar as primeiras regras de construção da 
imagem gráfica. (ARCHELA, 2001, p. 45)

Figura 4.5 | As variáveis da imagem  segundo Bertin (2001)

Fonte: <http://www2.fct.unesp.br/nera/atlas/cgc_d.htm>. Acesso em: 27 jan. 2017.

 ≠ – seletiva
≡ – associativa

 O – ordenada
 Q – quantitativa
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Geoinformação: é o nome que se dá à informação espacial 
georreferenciada, ou seja, localizada na superfície terrestre a 
partir do sistema de coordenadas geográficas.

Vocabulário

Os mapas temáticos são ferramentas muito importantes para o 
ensino da geografia. Eles se apresentam como representações 
gráficas multifuncionais, sendo possível incluir diversos 
fenômenos espaciais em um único mapa. Vejamos o exemplo 
que segue na Figura 4.6:

Exemplificando

Figura 4.6 | Posses e grilos  (2003)

Fonte: <http://www2.fct.unesp.br/nera/atlas/estrutura_fundiaria.htm>. Acesso em: 27 jan. 2017.
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Note que o mapa apresenta duas informações distintas, a posse e 
o grilo, cada uma delas representada por uma cor diferente. Para 
determinar a quantidade de posses e grilos, devemos observar 
como esse dado é plotado: a partir de círculos concêntricos (um 
para posse e outro para o grilo). A informação é diferenciada a 
partir da cor e também do aumento/diminuição proporcional do 
tamanho do círculo.

Hoje, a confecção de mapas e/ou de quaisquer outros produtos 
cartográficos conta com modernas técnicas e tecnologias, sendo a 
principal delas o geoprocessamento, que associa o sensoriamento 
remoto aos modernos softwares para interpretação e confecção 
de produtos cartográficos, os SIGs – Sistemas de Informação 
Geográfica. 

Entendemos por sensoriamento remoto toda e qualquer 
técnica de se obter informação acerca de um objeto sem que 
exista o contato físico com o mesmo. Tais informações são 
obtidas através de sensores. As primeiras técnicas utilizadas foram 
baseadas em fotografias aéreas, obtidas através de câmeras 
que eram acopladas a animais (pombos, geralmente), balões e, 
depois, a aeronaves. Com base nas imagens obtidas por elas, os 
mapas eram confeccionados. Como você deve imaginar, esse 
era um processo bem moroso. Entre a obtenção das fotografias 
aéreas, revelação, processamento analógico (sem a utilização de 
computadores, nem nenhum outro meio digital) e a geração do 
mapa em si, em alguns casos, levavam-se de dois a três anos. Com 
isso, quando um mapa estava pronto, com toda certeza, ele já 
estava defasado.

Hoje, com as modernas técnicas de cartografia digital associadas 
ao geoprocessamento, mapas são gerados instantaneamente. 
Um satélite registra uma imagem da área desejada, que é enviada 
aos centros de processamento que inserem essa imagem em um 
SIG – Sistema de Informação Geográfica – e, nele, processam-
se os dados (geoinformação) que se deseja para o mapa; depois 
das checagens, basta imprimir ou trabalhar com o mesmo no 
computador, tablet, tela do celular e assim por diante. 
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Um SIG é uma parte do geoprocessamento. Esses softwares 
são responsáveis pela análise, armazenamento, georreferenciação 
e interpolação dos dados, na medida em que o trabalho com os 
mesmos é feito em camadas (layers), cuja integração e análise 
são perfeitamente possíveis. Outra grande vantagem dos SIGs 
é a atualização constante e em tempo real. Ao tomarmos o 
espaço como um híbrido entre os elementos do meio físico e 
os elementos humanos (antropizados), assumimos o seu caráter 
dinâmico, no qual a única constante é a transformação. Por isso, 
as representações desse espaço precisam ser atualizadas sempre 
e os SIGs vem ao encontro dessa necessidade dos usuários de 
produtos cartográficos.

Muitos professores de Geografia focam seu processo de 
alfabetização cartográfica no trabalho com mapas, quase que 
exclusivamente. Correto, pois devemos trabalhar com todos os 
tipos de mapas, haja vista que são as representações cartográficas 
mais abundantes e também as mais acessíveis. Todavia, há toda 
uma outra documentação cartográfica disponível, como cartas 
topográficas, imagens de satélites e mesmo fotografias aéreas, 
que podem ser muito úteis no processo de alfabetização 
cartográfica. Aqui, você encontra uma série de materiais de toda 
sorte, disponíveis gratuitamente para download:

<http://downloads.ibge.gov.br/>. Acesso em: 27 jan. 2017.

Reflita

Sobre o ensino da cartografia na escola e a alfabetização 
cartográfica, recomendamos as seguintes leituras:

ALMEIDA, R. D. de. Cartografia escolar. São Paulo: Editora 
Contexto, 2011.

ALMEIDA, R. D de. O espaço geográfico: ensino e representação. 
São Paulo: Editora Contexto, 1994.

Pesquise mais
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Sem medo de errar

Para a aula de hoje, a professora Miriam deve conduzir seus 
estudantes para, em primeiro lugar, pensarem nos critérios já 
estabelecidos que definem o número de senadores e deputados 
por unidade da federação. Com isso, eles têm uma base para a 
definição dos novos critérios, fundamentados nos territórios 
e nas populações dos estados hipotéticos. Os alunos podem 
trabalhar com dados populacionais do IBGE associados ao mapa 
e a imagens de satélite. Ao processar o estudo e análise dessas 
imagens em conjunto aos dados, a professora pode solicitar que 
os alunos elenquem elementos em comum, assim como a sua 
área de distribuição. Assim, os alunos poderiam estabelecer um 
critério numérico, por exemplo, a área de abrangência de um 
certo grupo populacional, algo que poderia ser considerado para 
classificar o território.

Ao final, os alunos devem sobrepor os mapas: aquele que 
representa a divisão hipotética, incluindo novos Estados, e o mapa/
imagem de satélite no qual foram feitas as novas divisões regionais 
propostas (nesse caso, utilizando o critério da distribuição da 
população). Assim, os alunos poderiam contabilizar quais são 
os números proporcionais de representantes para o Senado e 
a Câmara dos Deputados do Estado do Araguaia, do Estado do 
Carajás e, assim, sucessivamente. Vale também pensar se houve. 
Estados com diminuição/aumento de representantes. 

Faça valer a pena

1. A Semiologia Gráfica é o conjunto de procedimentos 
desenvolvidos para a representação da informação geográfica 
(geoinformação) nos produtos cartográficos. Para tanto, devemos 
nos basear na natureza da informação, ou seja, inicialmente verificar 
se temos uma informação quantitativa ou qualitativa. Na sequência, 
avaliaremos quais as melhores opções de variáveis visuais para a sua 
representação.
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Com base nisso, observe a seguinte informação:

De acordo com os princípios da Semiologia Gráfica, esses dados: 

a) São dados qualitativos, distribuídos pelo ano de produção.

b) São dados ordenados, mas não apresentam distribuição espacial.

c) São dados quantitativos, distribuídos espacialmente, portanto 
geoinformações.

d) São dados qualitativos, mas não apresentam distribuição espacial.

e) São dados quantitativos, mas não apresentam distribuição 
geoespacial.

Figura 4.7 | Produção mundial de milho

Fonte: <http://www.discoveryagro.com.br/images/milho.jpg>. Acesso em: 27 jan. 2017.

2. A cartografia é a linguagem da geografia,  e os produtos 
cartográficos são muito importantes para o professor promover a 
leitura e a interpretação do espaço geográfico. Se esse é um conceito 
dinâmico, na medida em que o espaço também o é, as atualizações 
dos produtos cartográficos precisam acontecer sempre.

Uma das técnicas utilizadas na produção e confecção de mapas 
é a obtenção de informações acerca dos objetos desejados sem 
necessitar do contato físico com os mesmos. O nome desse 
procedimento, bem como alguns exemplos, pode ser encontrado 
na alternativa:
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a) Cartografia digital, fotografia aérea e mapas digitais.

b) Geoprocessamento, sensoriamento remoto e mapas cartográficos.

c) Sensoriamento remoto, cartografia digital e aerofotogrametria.

d) Geoprocessamento, aerofotogrametria e imagens fotográficas. 

e) Sensoriamento remoto, fotografia aérea e imagens de satélite.

3. A linguagem cartográfica é a linguagem da geografia. Ensinar 
qualquer componente curricular significa viabilizar a compreensão 
e o entendimento da realidade a partir das ferramentas específicas 
desta. No caso da geografia, significa promover a alfabetização 
cartográfica.

Sobre o processo de alfabetização cartográfica, leia as assertivas 
seguintes:

I. Trata-se de um desenvolvimento que deve ser realizado nos anos 
finais do Ensino Fundamental e também no Ensino Médio, pois as 
habilidades analíticas, necessárias para tanto, são desenvolvidas mais 
tarde pelos estudantes.

II. Deve ser trabalhada desde as séries iniciais, ler o mundo através de 
suas representações gráficas, desenhos, mapas mentais etc.

III. O professor deve trabalhar com as habilidades cognitivas 
avançadas no estudo das imagens de satélite, na medida em que 
esse tipo de produto cartográfico deve ter seu estudo dirigido ao 
Ensino Médio, exclusivamente.

Sobre as assertivas acima, assinale a alternativa que apresente apenas 
a(s) assertiva(s) correta(s):

a) I. F – II.F – III.V

b) I. F – II.V – III.F

c) I. V – II.V – III.F

d) I. F – II.V – III.V

e) I. F – II.F – III.F
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Seção 4.2

A geografia e os temas transversais dos 
PCN

Diálogo aberto 

Vamos retomar, brevemente, o contexto de aprendizagem 
desta unidade. Nele, a professora Miriam trouxe uma discussão 
bem atual e pertinente para a sua turma de terceira série do 
Ensino Médio, que são as propostas de divisão de alguns Estados 
brasileiros, o que criaria novas unidades federativas. Ao trazer um 
mapa hipotético com essas divisões, solicitou aos alunos que 
propusessem uma nova regionalização, levando em consideração 
o conceito de região como área de interesse.

Sabendo-se que para regionalizar é preciso refletir acerca de 
critérios socioespaciais: como o estudo das características do 
meio físico associadas à sociodiversidade, a partir de perspectivas 
transversais, contribuiria para uma melhor compreensão da 
identidade brasileira e também das identidades regionais?

Com esses questionamentos, vamos acompanhar o trabalho 
da professora Miriam ao longo de sua trajetória.

Não pode faltar

O debate ambiental é bastante recente nas sociedades. 
Sabemos que o homem intervém no meio natural desde os 
primórdios de sua existência. No entanto, o grau de intervenção 
se transforma mediante o desenvolvimento e aprimoramento das 
técnicas. Portanto, a partir do momento em que o homem surge 
no planeta, já não podemos considerar que exista um ambiente 
100% natural, composto exclusivamente por elementos e sistemas 
físicos. No entanto,
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Quando tudo era meio natural, o homem escolhia da 
natureza aquelas suas partes ou aspectos considerados 
fundamentais ao exercício da vida, valorizando, 
diferentemente, segundo os lugares e as culturas, essas 
condições naturais que constituíam a base material da 
existência do grupo. (SANTOS, 2002, p. 235)

As sociedades se apropriam dos elementos naturais para 
satisfazer suas necessidades de sobrevivência e manutenção das 
mesmas. Por isso, toda dinâmica humana é transformadora do 
ambiente e promoverá transformações nos sistemas e nos objetos 
constituintes do espaço. Se esse espaço se evidencia como um 
híbrido entre os elementos físicos (naturais) e os humanizados, 
o professor deve estimular seus alunos a interagirem com ele, 
observando como ocorrem tais dinâmicas e como eles, enquanto 
parte atuante da realidade, podem inferir no mesmo.

De acordo com os PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais), 

A principal função do trabalho com o tema Meio 
Ambiente é contribuir para a formação de cidadãos 
conscientes, aptos a decidir e atuar na realidade 
socioambiental de modo comprometido com a 
vida e com o bem-estar de cada um e da sociedade, 
local e global. (BRASIL, 1998, p. 187)

A apropriação do meio natural é mais incisiva a partir da Primeira 
Revolução Industrial (Inglaterra, 1790). Até então, as demandas 
por recursos e a produção de resíduos era absorvida pelo meio, 
ou seja, as técnicas ainda não eram suficientemente capazes de 
provocar transformações evidentes no meio. 

Com o desenvolvimento das técnicas, da tecnologia e avanço 
do sistema capitalista de produção, as paisagens se transformam 
a velocidades cada vez maiores, os elementos humanos passam a 
ser cada vez mais densos e as regiões passam a ser singularizadas 
pela presença de certas materialidades (à época, relacionadas ao 
processo de industrialização). 
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A partir de então, as demandas energéticas e por recursos 
naturais são cada vez maiores e isso se generaliza. Assim, por 
muito tempo, os elementos naturais eram entendidos como algo 
que existia unicamente para atender às necessidades da espécie 
humana. Por isso, expurgos de toda sorte aconteceram, de forma 
desmedida e irracional. O processo de exploração das colônias na 
América, África, Índia e Sudeste Asiático podem ser evidenciados 
como bons exemplos. 

Os resultados começaram a ser evidenciados no princípio do 
século XX, quando o homem percebe que muitos sistemas naturais 
estavam extintos e outros tantos em vias de extinção, com inúmeras 
espécies da biota ameaçadas. No entanto, havia muita controvérsia 
sobre o tema, muitos duvidavam que o problema fosse provocado 
pelas ações desmedidas do homem. Esse tipo de pensamento é 
conhecido como desenvolvimentismo ou desenvolvimentista. Ele 
consiste em associar ideias de progresso, evolução e crescimento 
implicando na tomada dos recursos naturais sem medida. Muitos 
costumam chamar de desenvolvimentismo suicida, na medida 
em que a própria sociedade pode sofrer os riscos associados à 
destruição do meio natural. 

O professor precisa discutir com a turma sobre esse processo de 
desenvolvimento que vem se sustentando à base da destruição 
e da exploração do meio natural. Em primeira instância, é 
preciso verificar quem são os reais beneficiários dessa enorme 
demanda de recursos naturais e energéticos. Em sociedades que 
apresentam altos índices de consumo e de produção de resíduos, 
é preciso questionar que isso tudo é geralmente associado a altos 
índices de qualidade de vida. A pergunta essencial que deve ser 
feita é para quem é essa qualidade de vida? Isso é democrático 
ou é um movimento que se fundamenta na desigualdade e na 
destruição?

Reflita

Por outro lado, encontramos vertentes de pensamento que 
giram em torno do chamado ecologismo utópico. Colocamos 
dessa maneira, pois o paradigma que sustenta esse pensamento 
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é o de se manter o meio natural intocado. Sabemos que isso é 
impossível e inconsistente.  É lógico que é preciso (e necessário!) 
preservar e conservar o meio natural e os recursos que ainda 
nos restam, depois de tantos séculos de expurgos. O desafio é 
justamente encontrar o equilíbrio. 

Até que ponto é possível explorar e se valer do meio, por meio 
das técnicas e tecnologias atuais, sem que seja preciso destruir 
por completo, esgotar o recurso e não deixar absolutamente 
nada de sobra. Um bom exemplo que podemos tomar é a 
questão da Mata Atlântica brasileira. Destruída quase que por 
completo (as perspectivas mais otimistas giram em torno de 8% 
de remanescentes) em função da exploração contínua, desde a 
chegada dos colonizadores, em prol do desenvolvimento. 

A pergunta é: para quem? Obviamente, não para a maioria. Se 
permanecesse intocada, provavelmente não conheceríamos seus 
recursos, tais como madeira, plantas medicinais, frutas, fibras e 
muitos outros (nessa página é possível encontrar alguns exemplos: 
<http://www.rbma.org.br/anuario/mata_11_recursos_florestais.
asp>. Acesso em: 31 jan. 2017). Por isso, há o desafio de se buscar 
um equilíbrio entre um processo de desenvolvimento que se faça 
valer dos recursos naturais para tanto, sem, todavia, destruir por 
completo o meio natural.

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, 

Pensar nas questões ambientais com os estudantes vai muito 
além do meio natural. Por isso, temas transversais tais como 

[...] a questão ambiental impõe às sociedades a 
busca de novas formas de pensar e agir, individual 
e coletivamente, de novos caminhos e modelos 
de produção de bens, para suprir necessidades 
humanas, e relações sociais que não perpetuem 
tantas desigualdades e exclusão social, e, ao 
mesmo tempo, que garantam a sustentabilidade 
ecológica. Isso implica em um novo universo de 
valores no qual a educação tem um importante 
papel a desempenhar. (BRASIL, 1998, p. 180)
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meio ambiente e educação ambiental podem ser trabalhados 
amalgamados aos outros, como a pluralidade social e cultura, ética, 
saúde e sexualidade. Acreditamos que a cola desse amálgama seja 
justamente o ponto de equilíbrio entre a exploração desmedida 
e a utopia de exploração zero, ou seja, o desenvolvimento 
sustentável.

Esse termo foi cunhado recentemente, haja vista que a 
preocupação com o meio também o é. Em 1933 encontramos 
as primeiras iniciativas. A Convenção para a preservação da flora 
em seu estado natural foi um documento assinado em Londres, 
com o objetivo de se evitar a extinção completa de espécies pela 
caça predatória. No entanto, somente em 1971, com o Clube 
de Roma, é que a questão ambiental e as primeiras noções de 
sustentabilidade são debatidas com mais afinco. 

A partir dos anos de 1970, as sociedades começaram a 
perceber, tardiamente, a necessidade de lidar com grandes 
dilemas ecológicos que emergiam. Dentre eles, destacamos o 
aquecimento global, as perdas de biodiversidade; produção de lixo 
e resíduos, além do consumo dos recursos naturais.

Ao observarmos tais problemas, notamos que todos estão 
relacionados diretamente à constituição do meio técnico-
científico informacional (SANTOS, 2002), que emerge mediante o 
desenvolvimento técnico e científico em larga escala, associado 
a um consumo desenfreado e a produção em massa de bens 
de consumo. A globalização (ou mundialização) promoveu uma 
universalização de padrões culturais fundamentados em um 
consumo de bens em larga escala. Paralelamente a isso, ocorrem, 
cada vez mais, emissões de gases estufa, com destaque ao 
monóxido e dióxido de carbono, que intensificam o efeito estufa 
e acabam gerando todos os demais problemas. O aquecimento 
global é incontestável. Nossa demanda energética cada vez 
maior nos leva a necessidade de recursos naturais energéticos, 
que, na base na qual trabalhamos (essencialmente recursos 
fósseis), não são renováveis. 

Assimile
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Na sequência ao Clube de Roma veio a Conferência das 
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente (Estocolmo, 1972), 
considerada um marco na colocação dos pontos essenciais acerca 
do desenvolvimento sustentável, estes reforçados e reiterados 
na Conferência ECO-92, realizada no Rio de Janeiro, em 1992. 
Nela, se estabeleceu a Agenda 21, com os principais tópicos e 
objetivos a serem traçados para o século XXI, no que se refere ao 
desenvolvimento sustentável e à preservação e conservação dos 
recursos naturais. 

A RIO +10 (2002), realizada na África do Sul, discutiu os famosos 
e polêmicos protocolos de Montreal (1987) e Quioto (1997), que 
propunham a diminuição sistemática na emissão de gases estufa 
pelos países desenvolvidos. Um dos pontos mais polêmicos do 
protocolo de Quioto foi justamente considerar os créditos de 
carbono.  Ou seja, o país desenvolvido que não conseguisse reduzir 
sua meta de emissões, poderia “comprar” créditos dos países mais 
pobres e assim se eximir dessa responsabilidade.

Cabe às gerações futuras uma reflexão apurada acerca do “Nosso 
Futuro Comum”, um documento de 1987 (Relatório Brundtland) 
que coloca em cheque os limites do crescimento e como definimos 
o desenvolvimento sustentável, para que, como o próprio título do 
documento, sejamos capazes de conviver.

Retomemos um ponto crucial: o ponto de equilíbrio entre a 
exploração desmedida e a utopia de exploração zero, que seria 
o desenvolvimento sustentável. O ano de 2017 foi declarado 
pela ONU como Ano Internacional do Turismo Sustentável para 
o Desenvolvimento. Esse é um viés por meio  do qual podemos 
desenvolver vários temas transversais. Vamos pensar em seu 
significado além das óbvias temáticas ambientais. 

A proposta de desenvolvimento de turismo sustentável deve 
incluir o fomento às comunidades locais, valorizando a pluralidade 
social e cultural, além de gerar emprego e alavancar sua economia, 
muitas vezes fragilizada. Essa modalidade de turismo viabiliza 
a inserção dessas minorias, destacando suas características e 
valorizando sua identidade. Se a nossa intenção é formar indivíduos 
capazes de compreender o espaço no tempo presente, partindo de 
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suas realidades, o desenvolvimento de trabalhos multidisciplinares 
que abordem os temas transversais é fundamental.

O professor deve refletir com seus alunos quais são os atores 
sociais envolvidos na construção do espaço, partindo-se do 
pressuposto que essa é uma construção social coletiva e, para 
tanto, deve-se considerar que todos os recursos do meio natural 
deveriam atender às demandas de todos os membros da sociedade, 
não de apenas alguns. O que vemos atualmente é uma articulação 
de certos grupos sociais em seu benefício próprio, enquanto outros 
sofrem com isso. 

Todos se recordam do desastre de Mariana, em Minas Gerais, 
em 2015: o rompimento da barragem de Fundão, considerado 
o maior desastre ambiental com profundas consequências 
sociais. São os atores sociais mais diretamente envolvidos: 
as grandes mineradoras (Samarco, Vale e BHP Biliton) e a 
população do distrito de Bento Rodrigues, (que se situava a 35 
km de Mariana) arrasado e completamente destruído. Destarte 
os danos ambientais gravíssimos e irreversíveis, comunidades 
inteiras perderam sua identidade, seu patrimônio cultural. O que 
se coloca, diante dessa tragédia, é em que medida a construção 
da barragem e a exploração de recursos naturais beneficiou o 
coletivo? Promoveu o acesso democrático aos benefícios que 
eles supostamente trariam?

Exemplificando

Muitos grupos minoritários são discriminados no país e não têm 
acesso a direitos, sendo vitimados por racismo e discriminações 
étnicas de toda sorte. Processos de aculturação, de extinção das 
matrizes culturais e, mesmo, de enfraquecimento da identidade 
desses povos são totalmente ignorados pela escola e pelos 
professores. O que se nota, ao pensarmos na pluralidade cultural, 
é que a escola ignora, desconsidera sua existência e, ao mesmo 
tempo, rotula pejorativamente esses alunos. Os PCN sobre a 
pluralidade cultural nos colocam que



U4 - O ensino da geografia e suas linguagens190

A contribuição da escola na construção da 
democracia é a de promover os princípios 
étnicos de liberdade, dignidade, respeito mútuo, 
justiça e equidade, solidariedade, diálogo no 
cotidiano; é a de encontrar formas de cumprir o 
princípio constitucional de igualdade, o que exige 
sensibilidade para a questão da diversidade cultural 
e ações decididas em relação aos problemas 
gerados pela injustiça social. (BRASIL, 1997b, p. 29)

Pense no contexto do desastre de Mariana. A barragem, em 
tese, deveria trazer benefícios a toda a coletividade. A injustiça 
social se instala quando percebemos que um grupo social 
minoritário, constituído pelos moradores do distrito de Bento 
Rodrigues, é que mais sofreu as consequências sem nenhum 
benefício. Além dos danos ambientais, cientistas apontam para 
uma perda de patrimônio cultural inestimável. Toda a infraestrutura 
do distrito citado foi destruída, sem contar nas adjacências, como 
a cidade de Mariana. Desemprego e caos se instalaram. Se um 
programa de turismo sustentável para o desenvolvimento fosse 
implementado no local, além da preservação do meio natural, o 
patrimônio cultural e a pluralidade seriam valorizados, assim como 
a comunidade local. Veja como, a partir de um único exemplo, 
conseguimos pensar em diversos trabalhos que envolvam a noção 
de pluralidade cultural.

Ainda sob essa perspectiva, o professor também pode refletir 
sobre os efeitos negativos que o despejo de resíduos e toda a 
poluição dos ecossistemas causa à saúde da população. Assim, 
é possível contemplar também este tema transversal. Sabemos 
que muitas pessoas ficaram sem abastecimento de água, devido 
à poluição e contaminação dos recursos hídricos e de bacias 
hidrográficas inteiras, como é o caso do Rio Doce. 

Muito se questiona na atualidade sobre o que é saúde, como 
trabalhar a saúde na escola, nas aulas de Geografia. Entendemos que 
ser saudável é uma condição que vai muito além da alimentação. 
O cotidiano em grandes cidades, com intensos índices de estresse, 
poluição, falta de infraestrutura, violência, e assim por diante, será 
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capaz de garantir uma condição saudável de vida? Segundo os 
Parâmetros Curriculares Nacionais

[...] ao se tomar em conta a diversidade cultural e, em 
especial, a pluralidade intrínseca à cultura brasileira, 
gera-se uma excelente oportunidade para a discussão 
sobre a situação de saúde de diferentes grupos, suas 
percepções diferenciadas quanto à questão, como 
resolvem seus problemas cotidianos e como têm se 
mobilizado para transformar sua realidade. (BRASIL, 
1997c, p. 263-264)

Assim, o professor de Geografia poderá levantar debates sobre 
qualidade de vida e, para tanto, trabalhar e discutir indicadores 
socioeconômicos como o IDH (Índice de Desenvolvimento 
Humano), que pode mostrar variações nas relações socioespaciais, 
tais como as materialidades, que são afetadas e afetam a saúde 
das pessoas, além das articulações dinâmicas que podem ser 
estabelecidas com os estudos dos conceitos estruturais em 
geografia. 

É essencial que, nesse processo, os alunos sejam capazes, 
mediante a construção conceitual, de identificar problemas e 
agir sobre os mesmos a partir desses conhecimentos e dessas 
habilidades. A sexualidade é entendida, nesse sentido, como parte 
fundamental e essencial no processo de ensino e aprendizagem, 
além de também como um outro tema transversal. O cuidado que 
deve ser tomado aqui é o de sempre manter a orientação científica, 
valorizando as relações de gênero, entendidas como construções 
sociais em detrimento de análises biológicas acerca do sexo, da 
sexualidade e do gênero. 

Isso inclui desenvolver projetos que fomentem e valorizem a 
diversidade das relações sexuais humanas, combatendo toda e 
qualquer forma de discriminação e preconceito que envolvam 
relações homo, trans, biafetivas e para com os profissionais do 
sexo. Ao contrário, o professor de Geografia deve se atentar às 
materialidades promovidas por essa diversidade e averiguar como 
o espaço é construído nesse sentido.
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Sobre os temas transversais, assista ao vídeo:

EVS - INTERDISCIPLINARIDADE E TRANSVERSALIDADE. 
16’ 15”. Disponível em <https://www.youtube.com/
watch?v=cNpTwye78Vk>. Acesso em: 2 fev. 2017. 

Ele vai te inspirar e pode ser um bom exemplo para o 
desenvolvimento de projetos interdisciplinares.

Pesquise mais

Sem medo de errar

A professora Miriam trabalha com uma turma de terceira série 
do Ensino Médio. Para a aula de hoje, ela selecionou um tema 
bastante atual: uma nova configuração espacial do território 
brasileiro, a partir de uma suposta nova divisão de Estados.  
Sabendo-se que para regionalizar é preciso refletir acerca de 
critérios socioespaciais, ela propôs uma atividade na qual os alunos 
deveriam pesquisar os seguintes dados sobre o Brasil:

1. Áreas com a maior concentração de população indígena.

2. Áreas de produção de soja transgênica.

3. Cidades que formem redes metropolitanas.

4. Áreas sem acesso ao saneamento básico.

Com essas informações pesquisadas, a turma deve 
georreferenciá-las, ou seja, verificar a localização geográfica 
e a extensão desses fenômenos. Com base nisso, é possível 
regionalizar o Brasil a partir desses critérios, tendo assim quatro 
macrorregiões. Na primeira, ela pode trabalhar com o tema 
transversal sobre a pluralidade cultural; na segunda, a questão 
étnica e ambiental que envolve a produção de transgênicos; na 
terceira, todos os problemas urbanos associados às grandes áreas 
metropolitanas que, muitas vezes, guardam ótimos exemplos 
de diversidade cultural; e, na quarta, é possível estudar a saúde 
e seus desdobramentos. Para criar mais possibilidades de ensino 
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e aprendizagem, recomendamos que esses estudos sejam 
desenvolvidos com outros professores, de outras componentes 
curriculares.

Faça valer a pena

1.  Leia atentamente o excerto que segue:

“O que é transmitido à maioria da humanidade é, de fato, uma 
informação manipulada que, em lugar de esclarecer, confunde." 
(SANTOS, 2000, p. 39)

O que se observa na atualidade são propostas de ensino e 
aprendizagem que mostram, muitas das vezes, leituras unilaterais da 
realidade. Isso é bastante comum quando se trata do tema transversal 
“orientação sexual”.

Em relação ao papel da informação versus o papel da escola, no 
que concerne ao tema transversal da orientação sexual, é correto 
afirmar, respectivamente, que tais papéis acabam por:

a) confundir e manipular; esclarecer do ponto de vista científico.

b) manipular e esclarecer; debater do ponto de vista eclético.

c) confundir e manipular; debater do ponto de vista eclético.

d) confundir e esclarecer; debater do ponto de vista científico.

e) manipular e verificar; esclarecer do ponto de vista eclético.

2.  O termo desenvolvimento sustentável surge no cenário mundial 
durante os anos de 1970, quando a Conferência de Estocolmo 
(1972) chamou a atenção das nações para as reais necessidades de 
mudanças nas formas do homem interferir no meio natural.  

Sobre o conceito de desenvolvimento sustentável e o trabalho com o 
tema transversal sobre o meio ambiente, leia as assertivas seguintes:

I. É uma visão de que o processo de exploração do meio deve ocorrer 
de modo a preservar os recursos para as gerações futuras.

II. Considera que o meio natural existe para satisfazer às necessidades 
do homem e, portanto, a exploração deve ser realizada até a exaustão.
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III. A exploração do meio natural e de seus recursos deve considerar, 
em primeira instância, o processo de desenvolvimento da economia 
em detrimento a iniciativas de preservação/conservação.

Assinale a alternativa que apresenta apenas asserção(ões) correta(s): 

a) II, somente.

b) I, somente.

c) III, somente.

d) I e III, apenas.

e) II e III, apenas.

3.  Promover iniciativas de educação ambiental na escola é 
fundamental para o processo de ensino e aprendizagem em todas 
as componentes curriculares. A educação ambiental, a promoção da 
sustentabilidade e o entendimento das relações estabelecidas entre 
o homem e o meio, no que se refere às especificidades da feografia, 
podem ser trabalhados a partir do entendimento do espaço, da 
realidade no tempo presente.

Estudar os pilares da sustentabilidade a fim de se refletir acerca da 
pluralidade cultural também pode incluir:

a) o tema transversal economia.

b) o tema transversal política.

c) o tema transversal cultura.

d) o tema transversal saúde.

e) o tema transversal sociedade. 
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Seção 4.3

A geografia e suas relações com as 
demais áreas do ensino

Diálogo aberto 

Em nossa situação-problema, a professora Miriam trouxe uma 
discussão bem atual e pertinente para a sua turma de terceira série 
do Ensino Médio, que são as propostas de divisão de alguns Estados 
brasileiros, o que criaria novas unidades federativas. Ao trazer um 
mapa hipotético com essas divisões, solicitou aos alunos que 
propusessem uma nova regionalização, levando em consideração 
o conceito de região como área de interesse.

Dada a enorme diversidade de características do espaço 
brasileiro, como a geografia poderia contribuir para o 
desenvolvimento de um projeto multidisciplinar, envolvendo 
outras áreas do conhecimento e igualmente outras componentes 
curriculares? Como esse trabalho seria capaz de promover a 
construção da autonomia e da cidadania, bem como, por meio de 
atividades significativas de ensino e aprendizagem, fazer ampliar a 
participação na construção do projeto de vida de seus alunos?

A partir desses questionamentos, vamos acompanhar a 
professora ao longo de sua trajetória.

Não pode faltar

Como vimos anteriormente, a geografia, como ciência, passa 
a ser estruturada somente após o Renascimento e o processo de 
Expansão Ultramarina, concomitantemente ao desenvolvimento 
do Método Científico. Dessa forma, ela passou a ser entendida 
como uma forma específica de pensamento e seu objetivo foi 
definido: a compreensão da realidade circundante no tempo 
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presente. Isso se efetiva mais claramente com o total conhecimento 
do planeta, ocorrido ao longo do século XIX. No Brasil, a geografia 
é institucionalizada com a criação da USP – Universidade de São 
Paulo –, em 1934 e sob grande influência dos pensadores europeus.

Desde seus primórdios, a geografia, reconhecidamente 
como o campo científico que se dedicava ao estudo dos 
fenômenos espaciais, é vista como uma ciência “de contato” 
entre as ciências naturais e as demais, tais como astronomia, 
matemática, demografia e assim por diante. O conhecimento e 
a ciência são unos, porém, para fins didáticos e de compreensão,  
costuma-se dividir e compartimentar as informações. Mesmo assim, 
a Geografia é a componente curricular mais privilegiada no que se 
refere às possibilidades de integração e relação com as demais 
componentes curriculares e áreas de ensino, o que é favorável ao 
trabalho em sala de aula, assim como para o desenvolvimento de 
atividades de ensino e aprendizagens significativas, pois, segundo 
SANTOS (2002, p. 18):

Esta disciplina sempre pretendeu construir-se 
como uma descrição da Terra, de seus habitantes e 
das relações destes entre si e das obras resultantes, 
o que inclui toda ação humana sobre o planeta [...] 
Descrição e explicação são inseparáveis.

A geografia é, portanto, a ciência do espaço. Partindo-se do 
nosso pressuposto de que o espaço é um híbrido, constituído 
pela relação dinâmica que se estabelece entre os elementos do 
meio natural e do meio antropizado, ao longo do tempo e do 
desenvolvimento das técnicas e das tecnologias, sua relação mais 
direta foi com as ciências humanas representadas, na Educação 
Básica, pelas componentes curriculares história (presente tanto 
no Ensino Fundamental, quanto no Ensino Médio), filosofia e 
sociologia (presentes no Ensino Médio). 

Durante muitos anos, tanto a geografia quanto a história eram 
conhecidas como “disciplinas de memorização” na medida em que 
eram vistas como componentes curriculares que se restringiam 
a exigir memorizações dos alunos acerca de seus conteúdos 
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e conceitos, que eram reproduzidos, tal e qual, em provas e, 
obviamente, esquecidos em seguida. 

Da mesma maneira se procedia com sociologia e filosofia, 
que durante muito tempo ficaram no ostracismo, retornando aos 
bancos escolares recentemente, de 2008 a 2017. Ao buscarmos 
os Parâmetros Curriculares Nacionais e a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), verificaremos que ambos os documentos 
colocam a necessidade de se trabalhar de forma integrada e em 
caráter multi e transdisciplinar. 

Em todos os níveis da Educação Básica devemos sempre partir 
da realidade circundante. Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 
no entanto, nosso foco deveria estar na compreensão dos 
elementos da realidade de forma a criar vivências e referências, 
para que as crianças já iniciem a construção das ferramentas para 
apreender os elementos que compõem e constituem o seu meio 
circundante, identificando suas feições. 

Contudo, sabemos que, em se tratando de espaço geográfico, a 
única constante é a transformação. Essas transformações ocorrem 
no tempo, que é ao mesmo tempo histórico (humano) e do meio. 
Nesse momento, o professor de geografia deve lançar mão das 
ferramentas da história para que o espaço seja contextualizado, na 
medida em que o homem o constrói por meio das técnicas, que 
são datadas historicamente. 

O homem se apropria dos recursos do meio para garantir a 
sua sobrevivência e a de seu grupo social. Isso ocorre por meio 
das técnicas. As técnicas são localizadas no tempo e no espaço. 
Os trabalhos desenvolvidos em parceria com o professor de 
História podem garantir uma melhor compreensão contextual 
dos fenômenos espaciais, das paisagens e dos lugares. Segundo 
Santos (2002 p. 30), “[...] cada lugar constitui na verdade uma fração 
do espaço total, pois só esse espaço total é objeto da totalidade 
das relações exercidas dentro de uma sociedade, em um dado 
momento”.

No Ensino Médio é preciso aprofundar o debate espacial, a fim 
de promover e fomentar o trabalho com habilidades superiores, 
haja vista que as capacidades cognitivas do alunado, nesse nível 
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de ensino, são outras. Ainda se faz necessária a discussão dos 
conceitos, porém de forma mais analítica e que proporcione um 
diálogo mais sistematizado entre os saberes geográficos e os 
prévios. 

Com isso, a integração entre a Geografia, a História, a Filosofia 
e a Sociologia se tornará bastante profícua. Destarte, os trabalhos 
acerca da temporalidade do espaço desenvolvidos em parceria 
com História promoverão a formação do aluno autônomo, capaz 
de compreender a realidade concreta, em tempo real, a partir dos 
fenômenos e fatos sociais, sendo esses últimos caracterizados 
por sua generalidade, determinação social (ou seja, não são inatos 
nem biológicos) e imposição (como regras sociais, por exemplo).

Não é nosso objetivo aqui discorrer sobre a natureza do fato 
social, nem como a sociologia descreve esse conceito. Você 
pode encontrar essas informações aqui:

DURKHEIM, É. O que é fato social. As regras do método 
sociológico, v. 6, 1978. Disponível em: <https://ayanrafael.
files.wordpress.com/2011/08/durkheim-c3a9-asegras-do-
mc3a9todo-sociolc3b3gico.pdf>. Acesso em: 7 fev. 2017.

Pesquise mais

Segundo a BNCC, 

Entende-se que a presença da Sociologia no Ensino 
Médio corresponde ao ensino compartilhado das 
tradições que compõem as Ciências Sociais, isto é, 
Antropologia, Ciência Política e Sociologia. Igualmente 
assentado e o entendimento de que a Sociologia 
responde a duas ordens distintas de missão no 
Ensino Médio: de um lado, a de compartilhar teorias e 
conceitos consagrados pelas comunidades cientificas 
dessas três tradições e, de outro, a de contribuir para 
estimular os estudantes a desenvolverem valores e 
atitudes compatíveis com a democracia, ao ensiná-los 
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a estranhar e a desnaturalizar o senso comum, e, com 
isso, a desenvolver leitura crítica sobre fenômenos 
como intolerância, preconceitos, estereótipos e 
estigmas. (BRASIL, 2016, p. 164)

Queremos formar alunos questionadores de sua realidade e que 
nela sejam capazes de interferir e inferir. Além da compreensão 
das particularidades sociais de suas realidades, é preciso também 
debater sobre a sua própria existência, pensando e refletindo 
criticamente acerca da mesma. Para isso, é necessário que o 
estudante se aproprie do espaço e o compreenda do ponto de 
vista étnico, político, social e, assim, sucessivamente. A BNCC 
também nos ajuda a compreender as demandas dos alunos:

Trata-se, para o estudante, de fazer a experiência de 
questionamentos explicitamente filosóficos, ora a 
partir da discussão filosófica de assuntos de interesse, 
ora por meio do contato direto com textos filosóficos, 
seja, ainda, no enfrentamento de temáticas filosóficas 
ligadas aos campos da ontologia, da lógica e da 
retórica, da epistemologia, da ética, da política e da 
estética, [...]. (BRASIL, 2016, p. 167)

Realizar atividades integradas com outras componentes curriculares 
é algo bastante proveitoso no que tange ao processo de ensino 
e aprendizagem. Quando trabalhamos com áreas afins, como é 
o caso da história, filosofia e sociologia, devemos manter o rigor 
científico para que o aluno seja capaz de visualizar a sua realidade (a 
assim apreendê-la) a partir de diferentes perspectivas que, ao final, se 
complementam para que a mesma seja compreendida como um 
todo. Portanto, promova estudos da paisagem nos quais seja possível 
visualizar e compreender as rugosidades com o apoio do colega 
professor de História; já o professor de Sociologia pode analisar os 
pressupostos sociais, os fatos sociais relacionados à tal paisagem 
que também podem ser questionados nas aulas de Filosofia. 

Assimile
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Estudar o meio natural e suas características, assim como 
seu processo de formação e constituição, também faz parte 
da compreensão do espaço em tempo presente. Por isso, a 
integração com as componentes curriculares de Ciências (Ensino 
Fundamental) e Biologia (Ensino Médio) é sempre muito produtiva. 
Nas séries iniciais do Ensino Fundamental, destacamos os estudos 
do ambiente natural a partir da concretude do meio, sempre 
estabelecendo a referência espacial da informação (que aí se 
torna geoinformação). Além disso, é importante o trabalho com 
os temas transversais relacionados, tais como o meio ambiente e a 
educação ambiental, por exemplo. 

Aqui, é possível desenvolver estudos do meio (saídas pedagógicas) 
para que o estudante possa debater os conceitos científicos apreendidos 
em sala de aula na prática, in loco. Ensinar geografia de forma integrada 
às ciências/biologia por meio de uma proposta metodológica como 
essa, abre possibilidades de construção de conhecimentos a partir de 
realidades concretas. O espaço e o convívio nele são também uma 
forma de contextualização sociocultural. Compiani (1988, p. 5) coloca 
que

[...] é necessário propiciar ao aluno o aprendizado 
através da vivência das pessoas pelas quais se obtém 
o saber científico, construindo a compreensão de 
fatos, conceitos, princípios, leis e teorias cientificas. 
Nesse caso, a Ciência passa a ser considerada uma 
atividade humana teórico-prática em constante 
construção, contextualizada no espaço e no tempo, 
sendo valorizada como um sistema de investigação 
e não como um conhecimento sistematizado. 

O estudo do meio envolve várias atividades que podem ser 
desenvolvidas pelos estudantes. Podemos pensar, por exemplo, 
em uma coleta de dados. Esses dados devem ser especializados, 
ou seja, referenciados geograficamente, a fim de que se tornem 
geoinformações. Em seguida, é preciso tratá-los e, nesse momento, 
é importante a participação tanto dos colegas professores de 
Linguagens como dos das Ciências Exatas. No Ensino Fundamental 
e Médio, as componentes curriculares de Língua Portuguesa, 
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Língua Inglesa, Língua Espanhola, Artes e Matemática possibilitam 
a tradução desses dados em textos, gráficos, tabelas, mapas, 
crônicas, poemas e, assim, sucessivamente. No Ensino Médio, além 
das contribuições citadas, podemos ampliar os horizontes com as 
componentes Química e Física, fundamentais na compreensão e 
no entendimento da vida e do espaço.

O professor de história precisa desenvolver uma atividade 
sobre o tema "os bandeirantes". Há duas maneiras de fazê-lo. A 
primeira, infelizmente a mais comum nas escolas da atualidade, 
é a exposição pura e simples do conteúdo ao longo das aulas 
de história. Para tanto, o professor pode se  valer de fontes 
pedagógicas pouco alternativas, promovendo, assim, um ensino 
descontextualizado e sem significado. Os alunos memorizam 
o conteúdo e o reproduzem em uma avaliação. Outra forma é 
organizar um trabalho multidisciplinar no qual é, em um primeiro 
momento, realizado a diagnose acerca dos conhecimentos 
prévios dos estudantes; num segundo momento, é realizado 
um estudo do meio no qual os alunos observariam paisagens e 
espaços relacionados ao tema, realizando, ao mesmo tempo, 
um levantamento de dados (que podem ser fotografias, dados 
técnicos acerca da vegetação, grau de degradação, urbanização 
etc.) com os quais se confeccionam mapas, gráficos, tabelas. 
Como fechamento, é possível cobrar um produto a ser feito após 
a análise e interpretação dos dados, como um relatório, uma 
crônica, um blog, um vídeo e, assim, sucessivamente.

Exemplificando

Alguns conteúdos estudados em geografia favorecem o 
trabalho integrado e multidisciplinar. O estudo da hidrografia 
e bacias hidrográficas é um bom exemplo. Os professores de 
biologia e química podem contribuir com as análises da água, na 
verificação das espécies da fauna e da flora que estão ameaçadas, 
nos cálculos referentes à vazão, PH e poluição.

 Outras análises podem ser realizadas nas aulas de matemática, 
nas quais é possível construir gráficos que mostrem aumento ou 
diminuição dos agentes poluentes, por exemplo. O professor de 
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física pode ajudar na compreensão do processo de geração de 
energia elétrica, bem como elucidar para os estudantes como 
ocorre o funcionamento de uma usina hidrelétrica.

Os alunos também podem elaborar, com auxílio dos 
professores de língua portuguesa, um questionário para interrogar 
moradores mais antigos acerca das condições de um determinado 
corpo hídrico e, com base nesses relatos e a partir de fotografias 
antigas, o professor de Artes pode recuperar aquela paisagem em 
um desenho, em uma ilustração, em um croqui e, ainda, assim, 
pode-se organizar um estudo sobre as transformações ocorridas 
e seus impactos, com a supervisão do professor de história. As 
possibilidades são infinitas. 

A maior parte dos professores que lecionam na Educação 
Básica se queixa da apatia e falta de interesse de seus alunos. 
Esses últimos, em contrapartida, colocam que os professores 
sempre trabalham da mesma maneira, nunca promovem aulas 
diferenciadas, e que a aula expositiva associada à memorização 
pura e simples dos conteúdos são as ferramentas pedagógicas 
mais utilizadas. Raros alunos atestam outras práticas como 
aulas invertidas, estudos do meio, desenvolvimento de projetos 
integrados e mesmo o trabalho com os temas transversais, 
previsto nos PCN. É para se pensar: será que a apatia e a falta 
de interesse, por parte dos estudantes, não ocorre por que os 
professores apresentam as componentes curriculares e sua 
gama de conceitos de forma totalmente descontextualizada, 
sem sentido e sem nenhuma conexão com a realidade e com 
os espaços vividos e de convivência dos alunos? Como é que a 
aprendizagem pode ter algum significado para esses estudantes?

Reflita

Existem muitas perspectivas para o desenvolvimento de 
propostas e atividades que levem a uma aprendizagem significativa. 
Dentre elas, destacamos a aula invertida e as técnicas relacionadas 
ao ensino híbrido e às metodologias ativas. A aula invertida (do 
inglês, Flipped Classroom) parte do princípio no qual o aluno tem 
o contato com o conteúdo e seus conceitos de forma interativa, 
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inicialmente por meio de vídeos, músicas, trechos de filmes, 
tecnologias diversas, estudos do meio e assim por diante. 

Nesses casos, os alunos estudam tais conteúdos e conceitos 
e discutem com o professor, que exerce um papel de mediador 
entre os conceitos específicos de sua componente curricular e os 
prévios, esclarecendo dúvidas de sua turma. O professor, sob essa 
perspectiva, é um mediador. A aula invertida é uma das técnicas 
do chamado ensino híbrido, que propõe uma personificação do 
ensino por meio de recursos tecnológicos mesclados a outras 
técnicas e abordagens de ensino e aprendizagem. 

Então, em aulas sob essa perspectiva, o aluno conta com 
momentos em sala de aula, momentos em campo, momentos on-
line e outros. O professor também é um mediador e seu objetivo 
é ainda o de construir conhecimentos, mas agora de uma forma 
mais interativa, dinâmica e significativa. 

Sobre o ensino híbrido, recomendamos o vídeo e o livro:

LILIAN BACICH FALA SOBRE O ENSINO HÍBRIDO. 8’ e 32”. TV 
CCP. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=VFk_
EFMWv10>. Acesso em: 7 fev. 2017.

BACICH, L.; NETO, A. T. DE MELLO TREVISANI, F. Ensino híbrido: 
personalização e tecnologia na educação. Porto Alegre: Penso 
Editora, 2015.

Pesquise mais

Sem medo de errar

A professora Miriam pode organizar um estudo dirigido sobre a 
formação do espaço brasileiro, inicialmente a partir da perspectiva 
histórica. Pode verificar quais foram os atores envolvidos e como 
aconteceu a apropriação dos recursos do meio natural, verificando 
dessa maneira, possíveis contextos que possam explicar demandas 
por parte da população de algumas regiões em criar outro Estado. 
Nesse momento, os professores de Sociologia e de Filosofia podem 
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contribuir com a reflexão sobre o conceito de Estado e Nação, 
além de averiguar, ao longo da constituição do território brasileiro, 
como as unidades (capitanias hereditárias, províncias, territórios, 
Estados) se organizaram e quais as dinâmicas econômicas, políticas 
e sociais que estão associadas ao processo. Os dados levantados 
ao longo desse processo podem ser tratados e trabalhados pelo 
professor de Matemática, subsidiando os estudos realizados. 

No que se refere à apropriação dos recursos do meio natural, 
é possível, por meio dos temas transversais: meio ambiente, ética 
e educação ambiental, envolver os professores de Física, Química 
e Biologia. Eles podem orientar um estudo das condições do 
meio natural, grau de alteração, causa e consequências, estudo 
dos impactos ambientais, verificando a perda da biodiversidade, 
degradação dos biomas e, assim, sucessivamente. É possível, 
nesse contexto, averiguar como os atores sociais envolvidos 
no expurgo do meio natural, por exemplo, o justificavam e, em 
colaboração com o professor de Física, estudar o papel das 
técnicas e tecnologias. 

Avançando na prática 

Elaboração do EIA-RIMA (Estudo do Impacto Ambiental – 
Relatório de Impacto ao Meio Ambiente)

Descrição da situação-problema

Carla é professora de Ensino Fundamental, do quinto ano, e sua 
turma conta com 30 alunos. Ao chegar na sala de aula, no início 
da manhã, ao contrário de todos os outros dias, encontrou os 
alunos do lado de fora, se recusando a adentrar a sala porque ela 
estava repleta de lagartas (taturanas) e eles estavam com medo de 
se machucarem, haja vista que esses insetos costumam provocar 
sensações de urticária na pele humana, quando tocados.

Os jornais locais bem como a mídia local divulgaram ações 
de “combate” ao inseto, como dedetizações e dispersão de 
agentes venenosos para exterminá-las. Os alunos estavam muito 
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Resolução da situação-problema 

Como a situação-problema relatada mostra um claro caso de 
desequilíbrio ambiental, a professora Carla pode, em primeiro lugar, 
levantar hipóteses com a turma para explicar o súbito aumento da 
população de lagartas (por exemplo, a derrubada de muitas árvores 
que, por sua vez, eliminou o seu predador principal – pássaros 
– e, com isso, as lagartas se proliferaram). Com essas hipóteses 
levantadas, ela pôde solicitar aos alunos que as apresentassem 
ao professor de Ciências para que este trabalhasse com a turma 
as questões ecológicas e biológicas do fato. Em continuidade, 
pode-se analisar o processo de ocupação da área circundante 
à escola, em conjunto com o professor de História, para que as 
transformações sejam contextualizadas no espaço e tempo. Ao 
final dos estudos, ela poderá solicitar à turma a elaboração de um 
relatório inspirado nos modelos do EIA-RIMA (Estudo do Impacto 
Ambiental – Relatório de Impacto ao Meio Ambiente), que poderá 
ser apresentado à comunidade escolar e, assim, coletivamente, 
todos poderão discutir uma solução. 

preocupados com isso, pois, durante a aula de Ciências, estudaram 
o processo de metamorfose das borboletas e concluíram que se 
as lagartas sumissem, não teríamos mais borboletas. 

Com base nessas colocações, a professora Carla pensou em 
como estudar a questão do desequilíbrio ambiental de forma 
interdisciplinar, promovendo uma reflexão e participação ativa de 
seus alunos. 

Faça valer a pena

1.  Durante a aula de Língua Inglesa, o professor trouxe um texto para 
o trabalho com as comemorações do Dia de Martin Luther King Jr.,  
celebrado sempre na terceira segunda-feira de janeiro. Dentre outras 
informações, o texto também colocava a importância global de sua 
atuação na defesa dos direitos civis. Dada a importância do tema, o 
professor desenvolveu um projeto interdisciplinar sobre a data, na 
qual estavam presentes o professor de Geografia, o de Química e o 
de História. 
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Sobre as atividades de ensino/aprendizagem desenvolvidas pelo 
grupo de docentes, leia as assertivas seguintes:

I. É possível desenvolver um trabalho integrado entre as componentes 
curriculares citadas, menos com a componente curricular de 
Química, por não apresentar aderência à área de ciências humanas.

II. Os direitos civis podem ser abordados por todas as componentes 
curriculares, inclusive Química e Física.

III. A área de ciências humanas trabalha mais confortavelmente com 
a questão dos direitos civis e, por isso, deve se sobrepor às demais.

Sobre as assertivas citadas, está(ão) correta(s):

a) I e II.

b) II, apenas.

c) III, apenas.
2. A maior parte dos estudos integrados que se realizam entre 
Geografia e a área de ciências naturais/exatas se refere ao trabalho 
com os temas transversais de educação ambiental e meio ambiente. 
No entanto, sabemos que há outros conteúdos que podem ser 
trabalhados em parceria direta com a Biologia e a Física, no Ensino 
Médio. 

Dentre esses conteúdos – das componentes curriculares citadas –, 
podemos associar:

I. Astronomia.

II. Extinção de espécies.

III. Desaparecimento de biomas.

IV. Formação da Terra.

A. Biologia (Ensino Médio).

B. Física (Ensino Médio).

A associação correta pode ser encontrada na alternativa:

a) I.B; II.B; III.A; IV.B.

b) I.A; II.A; III.B; IV.B.

d) I, apenas.

e) II e III.
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c) I.B; II.B; III.B; IV.A.

d) I.B; II.A; III.A; IV.B.

e) I.A; II.A; III.A; IV.A.

3.  Leia atentamente ao excerto de texto seguinte:

A compreensão do pensamento geográfico através do tempo 
histórico passa pela compreensão do pensamento filosófico. A 
Geografia tem suas origens no conhecimento global da Antiguidade 
que buscava explicar o mundo e a existência do homem no mesmo, 
e era definido, genericamente, como Filosofia. (PEREIRA, 2006, p. 
31).

De acordo com o texto acima,

a) A Geografia não tem relações com as demais áreas do 
conhecimento.

b) A relação da Geografia com a Filosofia só ocorria na Antiguidade.

c) Durante muito tempo, a Geografia e a Filosofia não apresentaram 
nenhum relacionamento.

d) A Geografia e a Filosofia devem ser ensinadas em caráter especial, 
pois são muito diferenciadas.

e) A Geografia tem estreitas relações com a Filosofia.
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