
UEFS
PROGRAMA DE MODELAGEM EM CIÊNCIAS DA TERRA E DO AMBIENTE
CÓDIGO - MCTA-027 REQUISITOS

HISTÓRIA AMBIENTAL Mestrandos e doutorandos - apos o primeiro semestre - disciplina
ofertada no 2° semestre

CARGA HORÁRIA : 60 horas
PROFESSOR (A) Marjorie Cseko Nolasco / Rodrigo Osorio Pereira (PGHis - UEFS)

e Gabriel A´vila (UFRB - convidado)
EMENTA
Conceitos. Metodologias: histórica, observacional e geotecnologia - Series de Imagens e espacialização.
A ponte entre as ciências humanas e naturais, multidisciplinaridade. Relações da noosfera com o sistema
terra; evolução humana e os efeitos ambientais da sua ação no planeta. Antropoceno - Tecnógeno:
história humana interferindo na história do planeta Terra e suas interações. Interfaces e utilizações
práticas do conhecimento - estudos de caso dentro do tema de cada discente.
OBJETIVO(S)

1. Discutir a interação entre a história humana e a história do planeta, realizando uma
retrospectiva dos resultados da ação humana sobre o mesmo.

2. Apresentar o percurso de desenvolvimento da história ambiental nas diversas áreas de
conhecimento e os múltiplos conceitos envolvidos.

3. Apresentar o desenvolvimento da História Ambiental nas diferentes regiões do planeta e
seus avanços: EUA/Inglaterra, Europa, Índia, América Latina, Brasil

4. Encaminhar discussões e desenvolver atividades de análise sobre as interações homem -
natureza e suas diversas  compreensões a depender do foco adotado: geografia/geologia,
biologia, história, economia. Apontando a multidisciplinaridade e a pluralidade de
métodos.

5. Organizar a realização de estudos que recuperem a história ambiental de regiões conhecidas
pelos alunos, estruturadas em grupos multidisciplinares, numa primeira abordagem.

6. Discutir as diversas aplicações e usos decorrentes desta abordagem em gestão  e educação
ambiental.

7. Favorecer pesquisas multidisciplinares e a formação de grupos de pesquisas que
aproveitem esta forma de estudo e pesquisa.

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES

1. Saber organizar-se para empreender estudos multidisciplinares e buscar caminhos de escuta
entre áreas e linguagens para compreensão.

2. Separar, com apoio de grupos multi -inter -transdisciplinares, as marcas naturais daquelas
feitas a partir das ações humanas, compreendendo o seu processo físico e as razões históricas
e sócio-econômicas; através de registros históricos ou observacionais.

3. Integrar informações e dados variados sobre a questão ambiental, e organiza-los
temporalmente constituindo diferentes linhas de tempo.

4. Estar capacitado a iniciar estudos sobre a história ambiental, a partir do seu foco preferencial.
5. Discutir resultados e viabilidade ou não de novas intervenções.
6. Apresentar texto sobre a evolução das modificações observadas nos espaços onde vivem /

viveram, a partir dos focos preferenciais de formação, usando métodos específicos dos
mesmos.

METODOLOGIA



Para alcançar seus objetivos a disciplina apoia-se nos seguintes instrumentos:
1) A bibliografia existente sobre história ambiental, Antropoceno e tecnogênese, a partir das quais são
examinados os processos relevantes para a construção deste conhecimento; sendo fundamentais a leitura
e discussão de textos
2) A realização de trabalho prático sobre uma área de vida dos  Pós Graduand(a)(o)s , a partir da
experiência de cada um, sobre as modificações observadas nos espaços onde vivem / viveram quando
crianças e sua historia, a partir pelo menos do foco observacional e da história oral,  para consolidar a
compreensão dos processos utilizados, de acordo com a área de conhecimento.
3) A realização de trabalho em equipe, preferencialmente multidisciplinar, para discussão dos diversos
enfoques possíveis, troca de experiências,favorecendo o entendimento das possíveis pontes entre as
ciências humanas e naturais, e buscando apresentar e discutir na prática a necessidade de abordagens
amplas e multi metodológicas.
4. Apresentação de artigo sobre a evolução da área de Estudo considerando a abordagem da Historia
Ambiental.

Serão realizadas aulas expositivas,práticas sobre cada técnica utilizada e discussões em grupo sobre
estudos de caso e utilização dos diferentes métodos e focos da história ambiental,.
AVALIAÇÃO
A avaliação é processual, na perspectiva de discutir o desenvolvimento das competências e habilidades,
abrangendo trabalhos de pesquisa  e construção de artigo(s) em equipe e individual, quando nada
multidisciplinar, e escrito com finalidade de diagnosticar as configurações das aprendizagens,
observações e argüições ao longo da evolução da disciplina com finalidade de fazer pontuações na escala
de conceitos adotados.
A sistemática é acordada com os alunos no início das aulas.
INTERFACES
A base integradora, da disciplina são as diversas interações do homem com o planeta Para tal necessita
de conhecimentos da disciplina Metodologia e aqueles referentes aos diversos métodos adotados em
cada área de conhecimento específica. Algumas das interfaces estão citadas abaixo, a depender do objeto
de estudo, podem  ser precisos novos aportes.

1. Na área da História: demografia, história das idéias, da ciência, agrária, econômica, florestal, dos
movimentos sociais e oral, dentre outras.

2. Na área de Biologia: geologia, paleontologia e paleoecologia, biologia de campo, biogeografia,
palinologia, ecologia, ecologia das paisagens e etnociências, dentre outras.

3. Na área de Geografia: geologia, geomorfologia, evolução de paisagens, climatologia, biogeografia,
geoprocessamento, sensoriamento remoto, migrações, geografia econômica, de cenários, política,
dentre outras.

4. Na área de Geociências: series historicas de imagens e Banco de Dados espacializados, dinamica
ambiental, estratigrafia, geologia historica e seus principios, Antropoceno, Geoética, Arqueologia

5. Ciencias Humanas e Sociais - Historia Oral, Etnociencias, comunidades tradicionais, economia
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. WORSTER, Donald Transformaciones de la tierra. Uma antologia mínima. Selecion, traducion
y presentacion Guilhermo Castro H., Panamá, 2000:108. Texto avulso

2. GAYAN, Pablo Camus  Perspectivas de la “Historia ambiental”orígenes, definiciones y
problemáticas. Pensamento Crítico – Revista Electronica de Historia, n° 1, 2001: 30.
pensamientocritico.

3. MARSH, G. P. Man and Nature; Or, The Earth As Modificated by Human Action.  (orig.1864).
Cambridge, M. A.: Belknap Press of Harvard    University Press. 1965



4. PÁDUA, José Augusto. Um sopro de Destruição. Pensamento político e crítica ambiental no
Brasil escravista (1786-1888). Rio de Janeiro. Jorge Zahar Editora, 2002: 320p.

5. SAHTOURIS,  Elizabeth  Gaia: do caos ao cosmos. Trad. Leila Marina Urbas di Natale. São
Paulo: Interação

6. TUDGE, C. The Time Before History: 5 million years of human impact. SCRIBNER, N.Y.,
1996: 366pp.

7. TURNER II, B.L., et alii (Ed.). The Earth As Transformed by Human action:  global and
regional changes in the biosphere over the past 300 years.  Cambridge: Cambridge University
Press, 1990. 713p.

8. VERNADSKY,  Vladimir Ivanovicith. The Biosphere. Tradução para o inglês David B.
Langmuir; revisado e anotado por Mark A.S. Mackmenamin, inclui referências biográficas. New
York: Copernicus, Springer-Verlag, 1998. 192p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. DEAN, Warren. A Ferro e Fogo. A história e a devastação da Mata Atlântica Brasileira.
São Paulo: Companhia das Letras, 3ª reimpressão, 2000. 484p

2. AMADOR, Elmo  Baía da Guanabara e Ecossistemas Periféricos. Homem e Natureza. Rio
de Janeiro : Edição do autor, 1999, 400p.

3. BRAHIC, André; TAPPONIER, Paul; BROWN, Lester R. e GIRARDON, Jacques. A Mais
Bela História da Terra. As Origens de Nosso Planeta e os Destinos do Homem. Tradução de
Caio Meira. Rio de Janeiro: DIFEL 2002, 208p, 1990.

4. CASTRO H., Guilhermo Jose Marti por uma cultura latinoamericana de la naturaleza..
Texto avulso : 7

5. GADOTTI, Moacir. Pedagogia da Terra. São Paulo: Editora , 1999.
6. HARLAND, W.B. et al. A geologic time scale 1989. Cambridg: Cambridge University

Press, 1990. 263 p.
7. NOLASCO, M.C. Registros Geológicos gerados pelo garimpo de diamantes: Lavras

Diamantinas – BA . 2002, 361p. Tese (Doutorado em Geociências) – UFRGS – Porto
Alegre.

8. OLIVEIRA, A. M. S. Depósitos tecnogênicos e assoreamento de reservatórios: exemplo do
reservatório de Capivara

9. RODHE, G. M. Epistemologia das ciências ambientais: as cinzas de carvão no baixo Jacuí,
RS; uma investigação filofófico-científica sobre a efetuação humana alopoiética da Terra e
dos seus arredores planetários. 1995. 255 p. Dissertação (Mestrado em Ciências
Ambientais)- UFRGS, Porto Alegre.

10. SAMPAIO, Teodoro. O Rio São Francisco e a Chapada Diamantina.  Organização: José
Carlos Barreto de Santana, São Paulo: Companhia das Letras, 2002: 352

11. SANTANA, José Carlos Barreto de. Euclides da Cunha e as Ciências Naturais. São Paulo:
Hucitec, 2001.

12. Periódicos e outros:
1. Environmental History
2. History and Environment
3. Simpósio de Historia Ambiental Americana, Latino Americana e Caribenha, Europeu, etc

CRONOGRAMA E CALENDÁRIO DE ATIVIDADES



Tema – atividade (s = sincrona/ a=assincrona) Outras observações
PRIMEIRO BLOCO - Leituras Básicas e Debates Avaliação - processual e

fichamentos - 25%
Introdução, comentários sobre a disciplina - recepção com alunos
Textos para Leitura, Apresentação e discussão em Blocos

Para fazer história ambiental - Donald Worster
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2324/1463

Por que estudar a história ambiental do Brasil? — ensaio temático -José Augusto Drummond
https://static1.squarespace.com/static/561937b1e4b0ae8c3b97a702/t/572b555f4c2f8564c3833c
55/1462457695947/01_Drummond%2C+Jose+Augusto.pdf
Construindo a historia ambiental da America Latina . Enrique Leff
https://drive.google.com/file/d/1Qz-K6y-yXqljG_yuokgE12IutUqBHin4/view?usp=sharing
A história ambiental: temas, fontes e linhas de pesquisa - J.A. Drummond
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2319/1458
Por uma História Ambiental: a natureza de volta aos braços do homem - Douglas Barraqui
http://lappes.iee.usp.br/?q=blog/por-uma-hist%C3%B3ria-ambiental-natureza-de-volta-aos-bra
%C3%A7os-do-homem
As bases teóricas da história ambiental - José Augusto Pádua
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-40142010000100009&script=sci_arttext

História ambiental: um olhar prospectivo - Paulo Henrique Martinez
http://www.seer.ufu.br/index.php/cdhis/article/view/14086/8021

História Ambiental: historiografia comprometida com a vida - Gil Karlos Ferri
https://www.cafehistoria.com.br/historia-ambiental-historiografia-comprometida-com-a-vida/

O sentido da devastação: para uma História Ambiental no Brasil - Paulo Henrique Martinez
http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/esbocos/article/view/208

A Scheherazade tropical: narrativas e diálogos da história ambiental no Brasil - Regina Horta
Duarte
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-90742013000200002&lng=en
&nrm=iso&tlng=pt

McNeill, John R. (2005). Natureza e cultura da história ambiental. Nómadas (Col), número.
22, abril de 2005, pp. 12-25 Universidade Central de Bogotá, Colômbia. Disponível em:
https://www.redalyc.org/pdf/1051/105116726002.pdf

Morales Jasso, Gerardo (s/f). Observe o historiador. História ambiental a partir de uma
epistemologia de segunda ordem. Disponivel em: https://prezi.com/user/wkhzlcivxjzp/

Worster, Donald (2008). Transformações da Terra. Seleção, tradução e apresentação de
Guillermo Castro H. Editorial Coscoroba. Montevideo, Uruguay. Disponivel em:
http://ambiental.net/wp-content/uploads/2015/12/WorsterTransformacionesTierra.pdf
Arruda, Gilmar(2006) Historia de ríos: ¿Historia ambiental?  Signos históricos,  ISSN
1665-4420 Sig. his vol.8 no.16 México. 29p Disponível em:
http://www.scielo.org.mx/pdf/sh/v8n16/1665-4420-sh-8-16-16.pdf

Pádua, José Augusto e Carvalho, Alessandra Izabel . REVISÃO HISTORIOGRÁFICA - A
construção de um país tropical: uma apresentação da historiografia ambiental sobre o Brasil.
https://www.redalyc.org/journal/3861/386165402015/html/
Duarte, Regina Horta. “Por Um Pensamento Ambiental Histórico: O Caso Do Brasil.”
Luso-Brazilian Review 41, no. 2 (2005): 144–61. http://www.jstor.org/stable/3513714.
Discussão em blocos:
Para fazer história ambiental - Donald Worster

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2324/1463
https://static1.squarespace.com/static/561937b1e4b0ae8c3b97a702/t/572b555f4c2f8564c3833c55/1462457695947/01_Drummond%2C+Jose+Augusto.pdf
https://static1.squarespace.com/static/561937b1e4b0ae8c3b97a702/t/572b555f4c2f8564c3833c55/1462457695947/01_Drummond%2C+Jose+Augusto.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Qz-K6y-yXqljG_yuokgE12IutUqBHin4/view?usp=sharing
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2319/1458
http://lappes.iee.usp.br/?q=blog/por-uma-hist%C3%B3ria-ambiental-natureza-de-volta-aos-bra%C3%A7os-do-homem
http://lappes.iee.usp.br/?q=blog/por-uma-hist%C3%B3ria-ambiental-natureza-de-volta-aos-bra%C3%A7os-do-homem
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-40142010000100009&script=sci_arttext
http://www.seer.ufu.br/index.php/cdhis/article/view/14086/8021
https://www.cafehistoria.com.br/historia-ambiental-historiografia-comprometida-com-a-vida/
http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/esbocos/article/view/208
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-90742013000200002&lng=en&nrm=iso&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-90742013000200002&lng=en&nrm=iso&tlng=pt
https://www.redalyc.org/pdf/1051/105116726002.pdf
https://prezi.com/user/wkhzlcivxjzp/
http://ambiental.net/wp-content/uploads/2015/12/WorsterTransformacionesTierra.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/sh/v8n16/1665-4420-sh-8-16-16.pdf
https://www.redalyc.org/journal/3861/386165402015/html/
http://www.jstor.org/stable/3513714


http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2324/1463

Por que estudar a história ambiental do Brasil? — ensaio temático -José Augusto Drummond
https://static1.squarespace.com/static/561937b1e4b0ae8c3b97a702/t/572b555f4c2f8564c3833c
55/1462457695947/01_Drummond%2C+Jose+Augusto.pdf
Leitura vide 21/09 e Atividade
Discussão :
Construindo a historia ambiental da America Latina . Enrique Leff
https://drive.google.com/file/d/1Qz-K6y-yXqljG_yuokgE12IutUqBHin4/view?usp=sharing
A história ambiental: temas, fontes e linhas de pesquisa - J.A. Drummond
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2319/1458
Por uma História Ambiental: a natureza de volta aos braços do homem - Douglas Barraqui
http://lappes.iee.usp.br/?q=blog/por-uma-hist%C3%B3ria-ambiental-natureza-de-volta-aos-bra
%C3%A7os-do-homem
Textos todos - Discussão, com apresentação dos textos diferenciados e indicação das
similaridades apenas, no que for pertinente. Só serão discutidos os textos diferenciados.
Iniciar Leitura para discussão outubro – As veias abertas da América Latina, Eduardo
Galeano

https://drive.google.com/file/d/
19In4QkLUK0LI3h0_y3JZ_v
BCAtf4jKwA/view?usp=shari
ng

Discussão de textos apresentação dos textos diferenciados e indicação das similaridades
apenas, no que for pertinente.
Só serão discutidos os textos diferenciados.

vide orientações de atividades

Escolha um texto específico para seu projeto! (Conjunto 4.) Leia e prepare para apresentar.

Discussão dos textos indicados, anteriormente - diferenciados. Apontados em 07/10.
Concluir Leitura para discussão – As veias abertas da América Latina , Eduardo Galeano

Atividades (ja pertencentes ao segundo bloco - sensibilização):
Dinâmica de dupla: (1°pos-graduand@  e 2° pos-graduand@)

Observação multifocal – analisando observações , compreendendo textos e intertextos.
(itens 1 e 2)
1° colega - falar descrevendo, 2°colega - transformar o relato em texto, desenho, lista,
esquemas - etc.
(vice versa , o 2° descreve e 1° transforma em texto)

Na descrição que lugar estou descrevendo?
O que se faz lá?

Objetivo observação com descrição multifocal: lugar, pessoas e atividades feitas por um e
entendida pelo outro.

Texto preliminar, em forma de relato: Memória (itens 3)
As modificações ambientais que vi e vivi. Eu: meu lugar, minhas observações - exercício de
construção de texto.

Observem o item 4.

Atividade
Divisão em duplas:
1. descrição falada do que
você vê pela janela, ou na
varanda, ou de uma parte
qualquer  como ou sem
pessoas e atividade.
2. O colega que escutou a
descrição falada, deve fazer
(rascunho, lista, desenho,
como quiser.)

3. Texto da Memória:  O texto
será trocado.

4. Busque e guarde, sobre
seu tema de trabalho:
entrevistas e documentos,
imagens fotográficas, filmes.

Apresentação dos textos específicos.
Preparação da atividade de Jogo de Tempo: explicações.

30 min/cada
30 min.

Segundo BLOCO - conceitos Básicos e Metodologias Av. Registros Práticas.

Tempo: Geológico, uma vivência como aproximação prática.
https://drive.google.com/file/d/1Pixg55Rm_ygQD9B9nmt625Ld1Gjuln4u/view?usp=sharing

Aula - Jogo: Ponte minha vida e os formatos de tempos, círculos de tempo… tempo dentro de
tempos…..

Atividade Tempo
Sempre tome sua vida como parâmetro, para montar as trilhas:
Inicio da trilha equipara o evento inicial ao seu nascimento, atual é o hoje.
Cada pessoa é responsável por uma parte do jogo. O que muda diz respeito a vida de cada um,
nos marcos laterais (ver orientações ao lado)

Monte uma trilha, similar a
apresentada no livreto da
Ponte, dividida em 9 faixas,
contínuas, como para um jogo
de trilhas para 9 pessoas, com
45 casas de jogo e mais (n)
casas de espera.

Marque no seu jogo, uma casa
em branco,para o local de

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2324/1463
https://static1.squarespace.com/static/561937b1e4b0ae8c3b97a702/t/572b555f4c2f8564c3833c55/1462457695947/01_Drummond%2C+Jose+Augusto.pdf
https://static1.squarespace.com/static/561937b1e4b0ae8c3b97a702/t/572b555f4c2f8564c3833c55/1462457695947/01_Drummond%2C+Jose+Augusto.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Qz-K6y-yXqljG_yuokgE12IutUqBHin4/view?usp=sharing
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2319/1458
http://lappes.iee.usp.br/?q=blog/por-uma-hist%C3%B3ria-ambiental-natureza-de-volta-aos-bra%C3%A7os-do-homem
http://lappes.iee.usp.br/?q=blog/por-uma-hist%C3%B3ria-ambiental-natureza-de-volta-aos-bra%C3%A7os-do-homem
https://drive.google.com/file/d/19In4QkLUK0LI3h0_y3JZ_vBCAtf4jKwA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19In4QkLUK0LI3h0_y3JZ_vBCAtf4jKwA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19In4QkLUK0LI3h0_y3JZ_vBCAtf4jKwA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19In4QkLUK0LI3h0_y3JZ_vBCAtf4jKwA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Pixg55Rm_ygQD9B9nmt625Ld1Gjuln4u/view?usp=sharing


T 1. o percurso da Terra até o presente, a disposição dos Continentes, ate a configuração atual
(Geologia)
T 2. o caminho da vida na Terra até o dia de hoje.
T 3. O homem até os dias de hoje - Aparecimento e história (destaque para a História do
Brasil) - ANTROPOCENO (Historiador)
T 4. Outros Tempos…. de acordo com a formação.
Fotografe o seu jogo - trilha e poste no Classroom

início do jogo de outro colega
- serão as casas de conexão ou
Espera, sobrarão 45 casas a
serem preenchidas..

As demais você coloca os
pontos relevantes do tema de
um lado da trilha, e do outro o
equivalente a sua idade, ou
seus marcos .

Trabalhando com Series Históricas de Imagem de Satélites - Treinamento
Gráficos, Mapas, espacialização.
Simulações, Banco de dados, modelagem, séries históricas.
Usando o MAP Biomas: https://www.youtube.com/mapbiomasbrasil - Tutoriais
Serie Brasil Revelado 1985 - 2020
Vejam os titulos da Caatinga, Desmatamento, fogo, mineração, água

Prepare o recorte da sua área
ou

Selecione as imagens das áreas
da Memoria

Preparando o Jogo
Discussão - as veias abertas da América Latina
Apresentem teoricamente o jogo: O que define o tempo usado por cada um?
Vamos jogar ?  Todos juntos!
Tenham:  papel, caneta, peões ou marcadores e 3 palitinhos ou o dado virtual, pois é - existe?
https://pt.piliapp.com/random/dice/?num=1

Momento 1 - para andar, jogamos palitinho ou dado virtual. Anda-se o número de casas
equivalentes, na trilha. Os demais esperam.
A ordem dos jogadores é definida pela primeira rodada de palitinhos.
Cada aluno responsável pela trilha, cuidará dos 4 caminhos, o seu e dos seus colegas de Jogo.

A casa de Espera  determina a abertura da trilha equivalente, por quem chegar nela, e não pode
ser ultrapassada. Caso o número de palitos extrapolar o necessário para chegar a Espera, o
jogador é obrigado a entrar e continuar seu caminho na trilha que será aberta (de outro grupo).

As trilhas serão utilizadas começando pela trilha do Gp 1, e sucessivamente a cada Espera. O
jogador, anda em todas as trilhas ao mesmo tempo, a medida que forem abertas. 1,2,3,4  - na
ordem  determinada pelas esperas e, mudará sua casa na Trilha 1, 2, 3 ou 4 , relativamente, de
acordo com a pergunta: Como a caminhada em uma trilha se relaciona com as demais?

Fotografe o seu jogo - trilha e
poste
Fotografe o jogar e suas etapas
- trilha
envie junto seus registros

Registrem as relações, ao
jogar:
Do tempo do Jogo com a sua
idade.
Das relações entre trilhas.

Ganha quem chegar ao fim das
quatro trilhas primeiro.

Poste o registro preparado
pelas equipes. (cerca de meia
hora, antes do fim da aula)

Metodologias - Um esboço sobre Memória e registros:

Etnoregistro -  Entrevista, observação participante, criação de vínculos de confiança; “raport”

Etnomapas, mapas de desejos: passado , presente futuro - e possíveis intervenções: aportes da
cartografia social e do Geoprocessamento

O respeito à memória e o desafio dos dados, por vezes conflitantes.

Exercício de Entrevista: Usando do registro de memória do seu colega, construa uma entrevista
sobre o lugar dele, as mudanças no tempo
Aplique a entrevista e peça um Etnomapa

Poste sua entrevista
Identifique referências para
continuar a “bola de neve”

Aplique a entrevista na aula

Discussão; As Veias abertas da América Latina: Eduardo Galeano.
Livro : COLAPSO - Jared Diamond  (selecionar 1 capitulo por aluno)
Metodologias de Decupagem de texto
LINHA DE TEMPO: COMO FAZER? Exercício.
Prepare, para seu capítulo, uma linha do tempo absoluta ou relativa.
Prepare (1h)
Relato sobre o lugar de “memoria” , observe o etnomapa feito e interprete, bem como a
entrevista.
Prepare um texto inicial sobre a memória estudada.

https://www.youtube.com/mapbiomasbrasil
https://pt.piliapp.com/random/dice/?num=1


Reelaboração dos esboços ou mapas mentais para complementar o texto a ser apresentado.
constitua uma LINHA DO TEMPO INICIAL
Repasse ao colega, “dono” da memória.

Revise-Debata (1h)
Receba do seu colega a análise da sua memória  Você atuará como revisor e debatedor.
Discutam e constituam um artigo, com autoria compartilhada.

vocês devem enviar essa
primeira forma, para a Class.

Retome o seu Artigo,sobre a memória do seu colega, construa uma linha de tempo:
Identifique os principais marcos temporais de modificação na memória

Busque informações, textos e imagens disponíveis.

Descrições de natureza: textuais (documentos históricos, relatos, romances, poesias),
imagens (mapas, esboços, sensores remotos, desenhos, fotografias, telas.) –
Reconhecendo possíveis fontes.
Existem listas de espécies da região? Compare-as se houver. Retire as indicações
bióticas e reserve.

Separe e Tabele os dados.
Depois  enriqueça com dados geográficos socioeconômicos, (IBGE) socioambientais,
geológicos e históricos, a linha do tempo.
Reflita sobre os marcos temporais:
Há outros além dos da memória?

Atividade Prática: retirando
informações da bibliografia e
preparando-as para análise sob a
compreensão da H.A.
Decupagem de textos.

Enriqueça e complexifique a linha
do tempo ou as linhas do tempo.

Colete dados para a próxima aula
imagens horizontais ou verticais,
Filmografia, sobre sua região.

Linha do Tempo: Discussão sobre Marcos temporais
Fotos e imagens e suas análises:
Noite das Águas: Salvador ...foi um rio que passou em minha vida

https://www.youtube.com/watch?v=
2qyQ5PRuNAw

https://www.youtube.com/mapbiomasbrasil - Tutoriais
Complexifique e enriqueça o artigo iniciado.
Atividade Prática: retirando informações das imagens e preparando-as para análise sob
a compreensão da H.A. - Comparando imagens.
A possível área de interação advinda da história ambiental (ou ecológica)
Comparação de listas de espécies…

Trabalho de Campo:
Aulas Gravadas:
Feira de Santana dos Olhos Dágua aos Olhos Secos - Noite das Aguas
https://www.youtube.com/watch?v=BielxIiL5tI

Exercício;
Visite sua cidade/lugar/ apos
ler o texto preparado por
voce e seu/ua colega.
Pontos modificados ou
observe as informações e
reveja… do recolhido da
memória, o que mudou?

Historia Ambiental da Chapada Diamantina
Definição de temas para os seminários.
Orientações para os artigos, Tira dúvidas sobre o Seminário.
Acompanhamento e Avaliação entre pares

Para pensar: com quem poderia
conversar, para buscar mais
informações sobre o meu lugar

O que é historia ambiental? Aulas Gravadas
Usos da História ambiental: Gestão e planejamento ambiental, prospecção de cenários,
educação ambiental e resgate de auto-estima – Exemplos e discussão.(1h).

Busque desenvolver o seu material
agregando;

Outras entrevistas e memórias
além da sua, fotos e imagens,
Textos, linha do tempo,
etnomapas, vídeos ou
depoimentos.

24/11
entrega de texto para
avaliação entre pares

Preparação para Seminários.  Acompanhamento e orientação para o
desenvolvimento dos trabalhos, especialmente, aulas Sincronas.
Comparece quem queira, estarei na sala entre 19-21h
Preparação para Seminários.  Acompanhamento e orientação para o
desenvolvimento dos trabalhos, nos dias Síncronos em Especial.
Comparece quem queira, estarei na sala entre 19-21h
Amplie seu texto, a partir do desenvolvido em associação com seu colega:
Titulo
Objetivo
justificativa

https://www.youtube.com/watch?v=2qyQ5PRuNAw
https://www.youtube.com/watch?v=2qyQ5PRuNAw
https://www.youtube.com/mapbiomasbrasil
https://www.youtube.com/watch?v=BielxIiL5tI


29/11
Retorno de sugestões e
correções cegas, entre-pares

metodologia utilizada
Dados e seu tipos - obtidos
Conclusões: Linha do tempo
Analise integrada - Historia Ambiental
SEMINÁRIO - APRESENTAÇÕES INDIVIDUAIS
Até 10’ de apresentação em sequencia.  até 5’ para preenchimento da avaliação entre
pares,. Até 15’ de discussão integrada.

Auto -avaliação - 30 min/Avaliação da disciplina - 30 min

Entrega de Texto corrigido

Será aqui realizado um
processo de avaliação
cruzada , retroalimentada,
onde todos avaliarão todos –
cada equipe será uma banca.
Avaliação da disciplina Escrita.

Formato do relato e dos artigos: entre duas e oito páginas (relato); até 30 páginas
com figuras e bibliografia (artigo).

Fonte: TNR 11, Parágrafo: 6pts acima, 1,5 entre linhas, não edentado,
justificado, Pagina: margem esquerda 3cm, demais 2cm, titulo pequeno,
páginas pares, no cabeçalho á direita (Arial 9, VERSALETE), nome dos autores,
paginas ímpares, cabeçalho a direita. Numero da página,  pé da página à
direita. Títulos ARIAL 11, primeiro nível negrito, segundo nível normal,
versalete, e terceiro nível normal;  deslocados  no segundo nível de 1cm e de
2cm no terceiro.
Figuras e gráficos em JPEG ou PDF, texto em WORD ou PDF, tabelas
inclusas no texto. Entregar versão em meio digital.
Colocar necessariamente um resumo em (inglês, espanhol e português) com
250 palavras. Até 5 palavras chaves ao final. Titulo em Versalete (14 pontos),
Negrito, centralizado e logo abaixo, justificado, em versalete normal, o nome
dos autores e e-mail de contato. Bibliografia conforme ABNT atualizada, se
houverem agradecimentos em Arial 9 ao final.

Províncias da Bahia (textos diversos, em especial Feira e
Chapada)
Excursoa a Chapada diamantina


