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APRESENTAÇÃO 

 
Este currículo é o resultado do debate e do trabalho dos profissionais da rede municipal 

de educação de Juiz de Fora.   

 
Desde a implantação do ensino fundamental de 9 anos e com as novas definições para 
a Educação Infantil, impôs-se como fundamental a necessidade de elaborar o currículo 
da rede municipal, num processo simultâneo de valorização e divulgação das ideias e 
do trabalho realizado por vários profissionais em diferentes escolas.  
 
A existência de documentos de referência, que são utilizados pelos professores em 
todas as etapas do Ensino Fundamental, Educação Infantil e EJA, constitui a base para 
o desenvolvimento de muitas experiências, cujos resultados são a eles incorporados, 
num movimento contínuo de alimentação, enriquecimento e fortalecimento das 
concepções e abordagens estabelecidas no processo de ensino e aprendizagem. 
 
A elaboração do currículo da rede municipal de Juiz de Fora foi organizada por uma 
equipe que acredita profundamente na construção coletiva dos fundamentos do 
trabalho, assim como na necessidade de se manter o debate continuado em torno das 
questões educacionais.  
 
Dessa forma, com o apoio de consultores da UFJF, UFF e Colégio de Aplicação João 
XXIII, foram constituídas equipes de trabalho por área de conhecimento para a 
elaboração de um primeiro documento a ser discutido no I Seminário do Currículo, em 
2010. Participaram do Seminário mais de 500 profissionais entre diretores, 
coordenadores pedagógicos e professores. Os grupos se formaram em torno dos temas 
e discutiram o documento com as equipes coordenadoras de cada área.  
 
O Seminário produziu um documento modificado pelo debate que foi encaminhado para 
todas as escolas da rede para ser discutido por todos. A Secretaria de Educação 
sugeriu um cronograma de discussão que aproveitava os momentos de reunião 
pedagógica, mas cada escola pode organizar sua própria forma de realizar a atividade. 
Os coordenadores pedagógicos foram os articuladores das discussões nas escolas 
após terem participado de um seminário específico, quando se aprofundaram no estudo 
dos documentos preliminares de todas as áreas. 
 
As ideias, dúvidas, sugestões e críticas resultantes do debate realizado nas escolas 
foram encaminhadas à Secretaria de Educação para subsidiarem um novo processo de 
elaboração dos documentos. O II Seminário do Currículo, em 2011, apresentou os 
novos documentos aos participantes e iniciou o debate sobre as formas mais eficazes 
para que eles pudessem ser verdadeiramente incorporados ao trabalho dos professores 
e das escolas. 
 



 

Durante o ano de 2012 algumas áreas avançaram na discussão da prática pedagógica 
com base no novo currículo. Foram criados grupos de estudo, presenciais e à distância, 
discussões regionalizadas com professores e um seminário interno com os profissionais 
da Secretaria de Educação e as equipes especialistas. 
 
Esse processo encerrou-se no final do mês de outubro de 2012, quando foi realizado o 
III Seminário do Currículo e consolidados os documentos para publicação.  
 
Temos certeza de que o investimento valeu a pena. Porém, é preciso que o currículo 
seja a base e a sustentação do Projeto Político-Pedagógico da escola. Não o 
abandonem na estante da escola. Ele é um instrumento vivo que se modifica 
constantemente com o processo de desenvolvimento da prática pedagógica que ele 
próprio desencadeia e inspira.  
 
Que esse processo marque a inauguração de um novo tempo na rede municipal de Juiz 
de Fora. Mais produtivo, mais gratificante e mais feliz.  
 
 

Professora Eleuza Maria Rodrigues Barboza 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PARA COMEÇAR... 
 

 
A proposta curricular para o ensino de Geografia destinada à rede municipal de 

Juiz de Fora é resultado de inúmeras conversas iniciadas no ano de 2010. 

A partir de um convite da Secretaria de Educação de Juiz de Fora, foi constituído 

um grupo de trabalho com o intuito de elaborar uma pré-proposta, a ser discutida com 

as escolas. 

No dia 23 de junho de 2010, foi realizado o I Seminário sobre Currículo da Rede 

Municipal de Juiz de Fora, ocasião em que o documento preliminar da proposta de 

Geografia foi apresentado a um grupo de professores, diretores e coordenadores, 

representantes das escolas. 

Durante esse encontro, a proposta inicial foi revista e foram incorporadas as 

sugestões apresentadas no decorrer do Seminário.  

No dia 24 de agosto do mesmo ano, foi realizada uma reunião com os 

coordenadores pedagógicos da rede municipal, responsáveis pela discussão da 

proposta curricular nas escolas. Nos meses de setembro e outubro, a proposta foi 

discutida nas escolas, momento de acrescentar ou retirar sugestões postas pelos 

participantes. 

O II Seminário sobre Currículo da Rede Municipal de Juiz de Fora foi realizado 

nos dias 22, 23 e 24 de novembro de 2010. Para tal, foram enviadas sugestões 

complementares de 36 escolas. Tais ideias foram amplamente discutidas com 

professores, coordenadores e diretores presentes, cujo resultado está consolidado no 

presente documento. Ainda no Seminário, foi realizada uma reunião com o grupo de 

Ciências, quando ficou estabelecida a competência de cada área em relação aos 

conteúdos sobre o tema “Terra e Universo”1. Ficou acertado que a educação ambiental 

deve ser tratada com uma abordagem interdisciplinar. 

                                                
1 As propostas sobre o tema para a Geografia: A Terra no Sistema Solar (formação da Terra e seus 

movimentos: relacionar com estações do ano, equinócios e solstícios); Idade da Terra e dinâmica da 
litosfera (movimento dos continentes, formação do relevo, recursos da litosfera); Dinâmica da 
hidrosfera (águas continentais e oceânicas, água na atmosfera, tempo e clima); Impactos ambientais 
sob a ótica das relações sociais (industrialização, urbanização, atividades agrárias e suas implicações). 



 
 

O trabalho foi retomado em 20122, com a realização de encontros com a equipe 

técnica da Secretaria de Educação e reuniões com a equipe de apoio. Nos dias 30 e 31 

de agosto, ao longo de um Seminário, as diferentes propostas curriculares para o 

ensino fundamental foram apresentadas e discutidas com especialistas que atuam em 

diferentes Departamentos da Secretaria de Educação. Ao longo do segundo semestre 

deste ano, foram realizadas reuniões com professores, a fim de reavaliar e ampliar a 

sugestão curricular em pauta. 

Finalmente, nos dias 29, 30 e 31 de outubro último, foi realizado o III Seminário 

com a participação de professores, coordenadores, diretores e equipe técnica da 

Secretaria de Educação, ocasião em que foi apresentada a proposta para todos os 

participantes, seguida da realização de oficinas, cujo objetivo foi o de ampliar as 

possibilidades de trabalho com os alunos nas escolas. 

A elaboração deste documento pautou-se pelo reconhecimento da importância 

de que todos, em idade escolar, devam ter acesso a um núcleo básico de 

competências, habilidades, estratégias de ação e conteúdos considerados essenciais 

na atualidade do município, do Estado, do Brasil e do mundo, independentemente da 

rede de ensino na qual estudem, da classe social, da etnia, da religião, das 

características culturais... Assim, esse material constitui um recurso de que dispõem os 

gestores da rede municipal de ensino para garantir a democratização do conhecimento. 

É sobre esta base de conhecimentos que os diferentes atores da rede escolar 

podem e devem construir, num processo dialógico, uma diversificação de sua prática 

pedagógica, ou seja, à luz das características locais da sociedade, da cultura, da 

economia e dos públicos potenciais das escolas. 

Por fim, cabe ressaltar que esta proposta só foi possível devido à participação de 

muitos autores/colaboradores: professores, coordenadores e diretores das escolas 

municipais e da equipe técnica da Secretaria de Educação. 

 

Juiz de Fora, novembro de 2012. 

 
                                                
2 No ano de 2010, a elaboração do documento preliminar de Geografia contou com a representante da 

Secretaria de Educação, Ana Marlene Schuchter, e do professor Leandro Faber Lopes. 
 



 
 

1 A GEOGRAFIA COMO CONHECIMENTO ESCOLAR 

 

Vivemos um mundo marcado pelo encurtamento das distâncias e aceleração do 

tempo. A realidade posta neste século XXI coloca-nos frente a um cenário de 

inquietações, questionamentos e mudanças que têm implicações nos conhecimentos 

geográficos, fundamentais para os cidadãos. É com o objetivo de entender o mundo no 

qual vivemos que estudamos Geografia. 

A Geografia estuda a sociedade humana na perspectiva espacial e procura 

ajudar na compreensão de como ela constrói e produz diferentes lugares, tanto aqueles 

próximos de nós como os mais distantes. 

À medida que o Homem constrói um conhecimento de si mesmo, igualmente 

edifica um conhecimento do espaço que o cerca. Ao longo da história humana, o 

homem trabalhou modificando coisas, dando forma a objetos e organizando seu 

entorno. Criou técnicas, desde o tempo da pedra lascada até os dias atuais, dando 

origem a produtos sofisticados e a equipamentos presentes na nossa vida cotidiana. 

Assim, como ser social e cultural, ele está num constante processo de organizar, 

transformar e definir o espaço – sua morada na superfície da Terra. 

A superfície da Terra é, antes da presença do homem, natureza pura (natureza 

primeira): frio, calor, chuva, vegetação, solo, rios, campos, vales, montanhas, ou seja, 

elementos que não foram criados pelo homem.  À medida que o homem dela se 

apropria, e entende seu funcionamento, torna-se capaz de compreendê-la e explicá-la 

socialmente, o que permite a constituição do que se denomina espaço geográfico. 

Agindo sobre a natureza, o Homem cria formas diferentes de espaços de 

dimensões e permanências variadas, transformando o meio natural em espaço 

geográfico. Desta forma, a noção de espaço geográfico se funda na dinâmica, na 

coexistência e nas inter-relações dos elementos humanos e materiais que configuram 

cada lugar. 

O espaço geográfico é dinâmico e resulta, necessariamente, da compreensão 

das relações que se estabelecem entre a sociedade e a natureza. Isso ocorre inserido 



 
 

num processo histórico, visto que no espaço geográfico estão registradas as 

articulações entre os homens, e entre estes e a natureza, ao longo do tempo. 

O esquema seguinte nos conduz a reflexões sobre as interações que se 

estabelecem na escola e fora dela, conduzindo-nos a reflexões acerca do 

conhecimento. Aponta, também, para uma reflexão sobre o papel do professor como 

mediador entre o conhecimento vulgar e o conhecimento científico, na construção do 

conhecimento escolar.  

Vale ressaltar que o trabalho a ser desenvolvido com os alunos, na escola, 

requer uma visão de totalidade do conhecimento de mundo. O mundo vivido pelas 

pessoas não é fragmentado; não abrimos a cada momento uma gaveta em nossa 

memória para utilizar os conhecimentos de geografia, de história, de matemática, de 

nossa língua materna etc., no nosso cotidiano de vida. Se a cada momento articulamos 

todos os nossos conhecimentos em nossa visão de mundo, a escola não pode fazer 

diferente. Conduziremos nossa proposta de trabalho com a Geografia na busca de uma 

visão interdisciplinar e holística dos conteúdos escolares. 

 

                                            Conhecimento 
 
 

    Vulgar                                                                                            Científico                      
                
 
 
 

Meios de Informação 
 
 
 
 

  
  Povo                                                                                                 Ciência 

 
                                            Professor 
 

                                                                    
 

Conhecimento Escolar 



 
 

A popularidade da concepção de Geografia como a da descrição dos fenômenos, sobretudo 
“físicos” e paisagísticos, pode ser atestada pela proliferação de algumas revistas, autodenominadas 
como “geográficas”, que apenas mostram paisagens muito bem ilustradas que se prestariam a uma 
análise geográfica aprofundada, mas que ali recebem um tratamento meramente descritivo. 

Outras publicações, como, por exemplo, o Almanaque Abril, apresentam como assuntos 
referentes à geografia os itens “relevo, vegetação, clima, ecologia, hidrografia, plataforma continental e 
ilhas oceânicas, e a presença brasileira na Antártica”. É a isso que se reduz a Geografia? Poderíamos 
argumentar que é uma publicação sem cunho científico e que, portanto, lida com o senso comum. Mas é 
nesse tipo de publicação que se divulga a imagem da geografia para amplas camadas da população. 

Já existe, portanto, um imaginário social muito mais popular do que se imagina, que considera 
geográficas as descrições paisagísticas povoadas de vegetações, morros, rios, climas e eventualmente 
até algumas populações exóticas (por serem típicas do lugar). 

Nos primeiros anos de escola esse imaginário geográfico (do senso comum) é, via de regra, 
reforçado pela autoridade do professor que, como generalista, dificilmente consegue acompanhar as 
discussões a respeito do conjunto de disciplinas com as quais lida (muito menos com essa, que sempre 
fez parte do rol das “decorativas”). 

 
Fonte:  
Pereira, D. Geografia Escolar: conteúdos e/ou objetivos? In: Caderno Prudentino de Geografia – 
Geografia e Ensino. Presidente Prudente: AGB, 1995, p.68. 
 

As crianças, ao chegarem à escola, trazem consigo conhecimentos decorrentes 

de suas vivências espaciais, experiências, resultado de seus deslocamentos, moradias 

e convivências com diferentes pessoas e grupos sociais. Todas as pessoas trazem do 

seu ambiente familiar e cultural saberes que não podem ser desconsiderados. A mídia 

também é responsável pela disseminação de conhecimentos a partir de fatos, de suas 

interpretações e, em decorrência, de opiniões que são partilhadas pelas pessoas. 

Chauí (2006, p. 217) aponta que esses saberes cotidianos e do senso comum 

“exprimem sentimentos e opiniões individuais e de grupos, variando de uma pessoa 

para outra ou de um grupo para outro, dependendo das condições em que vivemos” e 

afetam a maneira de ver e agir no mundo. 

Por outro lado, existe um conhecimento acadêmico que Banks (1994, p. 53) 

divide-o em dois, a saber: 

a) Conhecimento acadêmico hegemônico, que é o preponderante nas escolas 

e nas universidades, referendado pelos fóruns científicos e culturais e 

divulgado pelas revistas e livros acadêmicos. Esses conhecimentos são 

submetidos à “transposição didática” e passam a fazer parte dos livros e 

manuais didáticos utilizados pelas escolas. 



 
 

b) Conhecimento acadêmico transformador, caracterizado pelo conjunto de 

paradigmas, teorias, conceitos e explicações que desafiam o conhecimento 

acadêmico hegemônico, permitindo o surgimento de novos conhecimentos 

nos diferentes campos científicos e que ainda não conseguiram se afirmar. 

Ao pensarmos na escola e no conhecimento escolar, estamos englobando todas 

as formas de conhecimento. O professor deve estar atento para o conhecimento do 

aluno e, por outro lado, para o conhecimento científico, posto que o conhecimento 

escolar deve ser uma mediação entre ambos.  

O professor de Geografia, com seus alunos na escola básica, não abordará as 

teorias da Geografia, discussão que se realiza no meio acadêmico, mas deverá 

conhecê-las e ser capaz de fazer a mediação entre elas e o conhecimento do aluno.  

Assim, podemos afirmar que o conhecimento escolar não pode ignorar nenhum 

tipo de conhecimento e as instituições de ensino devem valorizar a pluralidade cultural 

e desenvolver práticas pedagógicas que evidenciem a presença de diferentes “vozes” e 

manifestações culturais. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), destinados a nortear o ensino 

fundamental no país, foram elaborados com base nessas concepções, ou seja, tendo 

em vista o conhecimento acadêmico e procurou-se a organização de uma proposta de 

conhecimento escolar a ser desenvolvida em todo o território nacional.  

Os PCNs de Geografia estão pautados em conceitos fundamentais da Geografia 

científica, mas voltados para uma concepção pedagógica desses conceitos. A análise 

do espaço geográfico, nos anos iniciais do ensino fundamental, parte da compreensão 

dos conceitos de lugar, paisagem e território e região, e chama a atenção para um 

aspecto importante, ou seja, “mesmo que os alunos não tenham tido contato com o 

conhecimento geográfico de forma organizada, os alunos são portadores de muitas 

informações e ideias sobre o meio em que estão inseridos e sobre o mundo” (BRASIL, 

1997, p. 110). Dessa forma, aponta que, ao considerar o conhecimento do aluno, a 

escola deve propor “práticas pedagógicas que permitam apresentar aos alunos os 

diferentes aspectos de um mesmo fenômeno em diferentes momentos de escolaridade, 



 
 

de modo que os alunos possam construir compreensões novas e mais complexas a seu 

respeito” (BRASIL, 1997, p. 115). 

 

 

2 A GEOGRAFIA NO CURRÍCULO ESCOLAR 
 

 

A sugestão proposta de currículo de Geografia para o ensino fundamental está 

norteada por uma abordagem escalar do espaço geográfico, que, ao considerar a 

diversidade de combinações de fenômenos que ocorrem à superfície da Terra, 

estabelece um diálogo entre as generalizações e os detalhamentos na leitura do 

espaço geográfico. 

Assim posto, os conteúdos sugeridos iniciam-se numa concepção que envolve 

inumeráveis conjuntos, cujas dimensões se medem em metros, até a dos conjuntos 

espaciais, cuja maior dimensão se mede em dezenas de milhares de quilômetros, 

conforme nos ensinou o geógrafo francês Yves Lacoste.   

 Lacoste (1988, p. 89) propôs os seguintes níveis de análise espacial: 

- Primeira ordem de grandeza, a dos conjuntos espaciais cuja maior dimensão se mede 
em dezenas de milhares de quilômetros: continentes e oceanos, grandes zonas 
climáticas, mas também um conjunto geográfico como o Terceiro Mundo, o grupo dos 
países [...] da OTAN... 
  É de notar que esses enormes conjuntos não são tão numerosos e que eles são vistos 
num grau muito pronunciado de abstração. 
- Segunda ordem de grandeza, a dos conjuntos cuja maior dimensão se mede em 
milhares de quilômetros: Estados como a (ex) URSS, o Canadá, a China, conjuntos 
como o mar mediterrâneo, uma cadeia de montanhas como os Andes... 
- Terceira ordem de grandeza, a dos conjuntos em que a maior dimensão se mede em 
centenas de quilômetros: Estados como a França, o Reino Unido, as grandes regiões 
“naturais” como a bacia parisiense, cadeias de montanhas como os Alpes, os 
subconjuntos regionais dos Estados muito grandes... 
- Quarta ordem de grandeza, a dos conjuntos em que as dimensões se medem em 
dezenas de quilômetros – conjuntos extremamente numerosos: pequenos maciços 
montanhosos, grandes florestas, aglomerações muito grandes, subconjuntos regionais 
de Estados que decorrem da terceira ordem de grandeza... 
- Quinta ordem de grandeza, a dos conjuntos ainda mais numerosos, cujas dimensões 
se medem em quilômetros. 



 
 

- Sexta ordem de grandeza, a dos conjuntos cujas dimensões se medem em centenas 
de metros. 
- Sétima ordem de grandeza, aquela de inumeráveis conjuntos cujas dimensões se 
medem em metros.  

 
Conforme preconiza o autor, é importante fazer a distinção entre os diferentes 

níveis de análise do espaço geográfico; por outro lado, cada um desses níveis requer o 

exame sistemático das interseções entre os contornos dos diversos conjuntos espaciais 

da mesma ordem de grandeza e suas articulações com outras ordens de grandeza. 

Cada um desses níveis de análise permite observar e cartografar a configuração 

espacial dos conjuntos de natureza distinta: conjuntos topográficos, climáticos, 

vegetais, urbanos, étnicos, religiosos, políticos, entre outros tantos, e constatar que o 

contorno desses conjuntos raramente coincidem, ao contrário do que era apontado pela 

antiga geografia regional. Esse raciocínio geográfico necessita de uma nova forma de 

aprendizagem. Para torná-la mais fácil, Mérenne-Schoumaker (1994, p. 102) propôs 

confrontar diferentes mapas correspondentes às observações feitas nos espaços de 

dimensões distintas e, para tal, elaborou o quadro seguinte. 

 
Análise de um Problema - Diferentes Níveis Espaciais 

 

Níveis Espaciais Qual é o 
problema? 

Por que ele é 
assim? 

Que solução adotar 
ou escolher? 

Qual é a instância 
apropriada para 

uma ação eficaz? 
Local 

Regional 

Nacional 

Comunidade de Países 

Mundo 

   

Fonte: Mérenne-Schoumaker, B. Didatique de la Geographie - Organiser les apprentissages. Paris: 
Nathan, 1994, p. 102. 

 

A autora ainda destaca que: 

 



 
 

Se toda a análise geográfica se inscreve num contexto temporal muito 
preciso, o raciocínio geográfico deve ainda ser dinâmico, isto é, retrospectivo e 
prospectivo, procurando encontrar, nas evoluções do passado, as explicações das 
estruturas espaciais do presente e, a partir das tendências atuais, de separar os 
elementos de concepção de cenários do futuro. O geógrafo restitui assim ao espaço a 
sua quarta dimensão: o tempo. (Mérenne-Schoumaker, 1994, p. 103). 

 

A Geografia Escolar apresenta, portanto, um grande desafio: construir a ideia de 

espaço em suas dimensões social, cultural, econômica e ambiental. 

Assim posto, conceber uma proposta curricular para o ensino de Geografia a 

partir do espaço imediato de vida dos alunos é fundamental, mas não pode ficar 

reduzido a essa escala de análise e, sim, articular o lugar em outras dimensões 

espaciais e temporais. A proposta curricular de Geografia para o ensino fundamental 

está pautada nessas reflexões. Ao comparar diferentes espaços e escalas de análises, 

aponta-se para a superação da falsa dicotomia existente entre o local e o global, 

dicotomia produzida pela proposta de ordenação concêntrica dos conteúdos 

geográficos, que há muitos anos aparece nas orientações escolares e gerou uma 

abordagem descritiva do espaço geográfico. 

Os temas propostos, para cada ano, estão apontados num crescente processo 

de interação, de forma que uma escala não está fechada em si mesma, mas sempre 

articulada com outras de diferentes ordens de grandeza.  

A organização de um currículo ou de um programa de ensino incorpora muitos 

termos que devem ser detalhados (explicitados) no decorrer de sua apresentação. Ao 

tratarmos de “conhecimentos” centramos em “conteúdos”. Conteúdos referem-se a algo 

a ser definido pelo professor, como, por exemplo: “os meios de transportes de uma 

cidade, de um estado ou de um país”. “Atitudes” referem-se a crenças, disposições ou 

preconceitos em relação a algo: “defender os oprimidos”; “lutar para o uso de uma 

energia limpa”. 

“Habilidades”, “procedimentos”, “competências” e “capacidades” referem-se ao 

modo de fazer algo, a processos mentais ou comportamentais, como “jogar um papel 

no lixo”; “separar o lixo em reciclável e não reciclável”; “ler um mapa”; “seguir um trajeto 



 
 

a partir do uso de uma planta de uma cidade”, entre outros tantos. Esses termos são 

norteadores para a organização de um currículo escolar. 

Estão sugeridos eixos temáticos por ano e a concepção de espaço geográfico é 

aqui tomada como a extensão do espaço terrestre utilizada e organizada pelas 

sociedades, ao longo do tempo; é um espaço humanizado, criado pelo homem, a partir 

do meio natural. O geógrafo carioca, Roberto Lobato Corrêa, definiu o espaço 

geográfico como a superfície da Terra enquanto morada do homem. 

Para ler o espaço geográfico, podemos recorrer às suas diferentes formas, 

funções e estruturas3. 

Uma área rural, destinada à cultura de arroz, se distingue de outra em que há o 

domínio da pecuária leiteira. Embora ambas sejam rurais, pelas atividades 

desenvolvidas (funções), as formas se diferem e, em decorrência, as estruturas 

necessárias a cada uma delas. Formas, funções e estruturas se transformam ao longo 

do tempo (processo). Se pensarmos em uma área urbana, no local destinado à 

instalação industrial ou onde há concentração de residências ou de comércio, teremos 

paisagens diferenciadas pelas formas, funções e estruturas dominantes. Esses 

conceitos não existem separadamente; eles se articulam e, no ensino de Geografia, 

devem ser analisados em variadas escalas. 

As escalas vão desde a local (escala de detalhamento) até à mundial (escala de 

generalização). Ao retomar o exemplo da cultura de arroz, podemos estudá-la em um 

município de Minas Gerais (âmbito local); podemos compará-la com as de outros 

municípios de Minas Gerais (âmbito regional) ou com as diferentes culturas de arroz do 

Brasil (âmbito nacional) e até com a de outros países, como a da China (âmbito 

mundial). 

Os limites e as fronteiras dessas lavouras podem ser cotejados com a 

distribuição e repartição da população (concentração/dispersão/densidade), da 

                                                
3 As palavras grifadas são norteadoras da compreensão e análise dos conceitos estruturantes do 

pensamento geográfico, explicitados no Quadro I. Neste texto, tomamos como exemplo a cultura de 
arroz, mas essas noções se aplicam a quaisquer análises do espaço geográfico. 



 
 

produção e do consumo do produto final. No cerne da compreensão da distribuição é 

fundamental pensar na distância, que pode ser concebida como: 

a) linear (em linha reta, medida nos mapas); 

b) real (pelas vias de comunicações); 

c) temporal (em minutos, horas, dias, meses); 

d) custo (relação moeda/km); 

e) social ou psicológica (ligada aos indivíduos e às territorialidades 

diferenciadas em função de sua posição social ou de vivência). 

Estabelecido esse viés de análise, a diferenciação torna-se necessária e, dela 

decorrente, poderemos tratar da inclusão/exclusão da população envolvida nesse 

trabalho, ao considerar a mão de obra utilizada, sua qualificação, qualidade de vida, 

salário, e sua acessibilidade ao produto final. Nesse contexto, faz-se mister tratar das 

relações da produção com o meio ambiente, tais como, desmatamento, uso de 

agrotóxicos, destinação de resíduos, condições e jornada de trabalho, alimentação e 

saúde dos trabalhadores, entre outros pontos. 

Dessa forma, há que incluir, a partir dos elementos fixos locais, movimentos e 

fluxos dos produtos: para onde e como vão para atender os diferentes mercados de 

consumo? Isso implica compreender a organização/funcionamento do espaço 

geográfico. 

 

 Organizar um espaço é colocá-lo em funcionamento e dotá-lo de estrutura. A 
organização do espaço incorpora variados processos de intervenção: o povoamento, 
processo essencial, visto que determina o sentido da polarização; a apropriação, 
individual ou coletiva, do solo, sua exploração e utilização; a gestão, que assegura o 
funcionamento político e administrativo, e o estabelecimento de redes de relações sem 
as quais não poderiam funcionar os processos precedentes. (grifos nossos). 
 
Fonte: Mérenne-Shoumaker, B. Didactique de la Géographie – Organiser les apprentissages. Paris: 
Nathan, 1994, p. 55. 
 

 

De acordo com a Mérenne-Shoumaker (1994), apropriação e gestão contribuem 

para a trama do espaço. Por vezes, pode-se tentar modificar a organização e o 



 
 

funcionamento do espaço por meio de ações voluntárias, apoiadas fundamentalmente 

em equipamentos (por exemplo, autoestradas, parques industriais), na valorização de 

recursos (riquezas reconhecidas), ajudas financeiras ou não de atores locais. Esta ação 

voluntária e pensada de uma coletividade no seu território é a organização do espaço. 

Santos (1994, p. 16) apontou que “o território hoje pode ser formado de lugares 

contíguos e de lugares em redes” (grifo nosso). O território é o espaço habitado, 

delimitado por diferentes gestões e há que relevar, nesse contexto de análise, o papel 

da ciência, da tecnologia e da informação e, assim, ao incorporá-las, encontramos 

“novos recortes... resultado da nova construção do espaço e do novo funcionamento do 

território” (idem, p. 16). 

Desta feita, cabe voltar à produção de arroz: a contiguidade é retratada na 

relação campo/cidade, ou seja, produz-se no campo e consome-se na cidade e vice-

versa. A ciência, a tecnologia e a informação são produtos urbanos, consumidos 

também no campo. 

Por outro lado, existem os grandes sistemas espaciais que definem as ligações 

existentes desde pequenas unidades componentes até as grandes interações globais: o 

preço do arroz no mercado mundial é definido pela bolsa agrícola, parte do sistema-

mundo. 

Esbarramos, aqui, nos processos de descontinuidades espaciais. São as 

grandes redes (formadas por pontos no espaço e ligadas entre si) que organizam a 

compra (desde daqueles pequenos produtores até dos grandes produtores de arroz) e 

colocam o produto no mercado, com toda uma infraestrutura de, além da compra, 

seleção de grãos, ensacamento, transporte, distribuição e venda. 

Assim posto, podemos afirmar que, em quaisquer esferas de análise do espaço, 

constatamos permanências e/ou mudanças conforme e decorrente de diferentes atores 

sociais, políticos e econômicos. 

É a partir dessa realidade que encontramos o território, hoje, novos recortes, 
além da velha categoria região; e isso é um resultado da nova construção do espaço e 
do novo funcionamento do território, através daquilo que estou chamando de 
horizontalidades e verticalidades. As horizontalidades serão os domínios da 



 
 

contiguidade, daqueles lugares vizinhos reunidos por uma continuidade territorial, 
enquanto as verticalidades seriam formadas por pontos distantes uns dos outros, 
ligados por todas as formas e processos sociais. A partir disso, devemos retomar a 
ideia de espaço banal. Esta, mais do que nunca, deve ser levantada em oposição à 
noção que atualmente ganha terreno nas disciplinas territoriais: a noção de rede. 

As redes constituem uma realidade nova que, de alguma maneira, justifica a 
expressão verticalidade. Mas além das redes, antes das redes, apesar das redes, 
depois das redes, com as redes, há o espaço banal, espaço de todos, todo o espaço, 
porque as redes constituem apenas uma parte do espaço e o espaço de alguns. 

 
Fonte: SANTOS, M. O retorno do território. In: SANTOS, M.;SOUZA, M.A.A. de & SILVEIRA, M.L. (org.). 
Território – Globalização e Fragmentação. São Paulo: HUCITEC, 1994, p. 16. 

 

Desde os primórdios da Geografia Escolar, várias foram as leituras do espaço 

geográfico norteadas por diferentes concepções teórico-metodológicas. Como eixos 

condutores desta proposta, trilhamos sob a orientação de duas abordagens: a 

Geografia Social e a Geografia Humanista. 

A Geografia Social (também conhecida como Crítica) baseia-se, de maneira 

predominante, nos discursos socialista e marxista. Ela buscou repensar a relação 

sociedade-natureza, as implicações de poder no espaço e o papel político da 

Geografia. A Geografia Social busca a compreensão do espaço pela sua historicidade e 

enfatiza a necessidade de construir uma sociedade mais justa, o que não seria possível 

com a ampliação das estruturas jurídicas e sociais que garantiam o acúmulo de capital. 

Para os adeptos da Geografia Social, o espaço é apropriado e usado pelos que detêm 

os meios de produção, em detrimento da maior parte da população mundial. 

Para a Geografia Humanista, o espaço geográfico é a superfície terrestre; é 

amplo e desconhecido, conforme apontou Mello (1990), mas capaz de ser dotado de 

valores pessoais e coletivos. Assim, o espaço geográfico torna-se um mundo a 

desvendar que pode ser dotado de diferentes escalas de valores: afetividade, 

acolhimento, medo, rejeição. 

A Geografia Humanista incorpora o homem, o indivíduo e seus valores culturais 

ao espaço. Assim, o espaço geográfico pode ser compreendido pelas diferentes 

manifestações expressas por meio da música, da poesia, das organizações não 



 
 

governamentais (ONGs): daquelas instâncias que lutam por distintas ações do homem 

e da sociedade para o bem-estar da vida na Terra. 

A partir dessas vertentes, elegemos os seguintes conceitos estruturantes do 

pensamento geográfico escolar: 

 
Quadro 1 - Conceitos Estruturantes, Concepções Teóricas e Autores de Referência 

Conceitos Concepções Autores 

 

 

Lugar 

Parcela do espaço geográfico com a qual são estabelecidas 
relações afetivas e decorre do somatório de dimensões 
simbólicas, emocionais, culturais e biológicas. Tuan (1980) 
trouxe para a reflexão dos geógrafos os termos que 
expressam essas relações com o lugar: topofilia, que ele 
define como “o elo afetivo entre a pessoa e o lugar ou o 
ambiente físico” e topofobia, que nos conduz à noção de 
medo, aversão e de rejeição aos lugares. 

Tuan, Y. F.; Oliveira, 
L.; Aguiar, V.T.B.; 
Dardel, E.; Buttimer, 
A. 

 

 

 

Paisagem 

“Tudo aquilo que vemos, o que a nossa visão alcança, é a 
paisagem. Esta pode ser definida como o domínio do visível, 
aquilo que a vista abarca. Não é formada apenas de volumes, 
mas também de cores, movimentos, odores, sons, etc.” 
(SANTOS, 1988, p. 61). A paisagem pode ser considerada 
como uma “foto” da realidade geográfica em que está presente 
a interface realidade-cultura posto que os objetos visíveis são 
lidos através dos olhares de cada observador, carregados de 
suas histórias de vida,  sentimentos e humores. “A paisagem, 
de fato, é uma ‘maneira de ver’, uma maneira de compor e 
harmonizar o mundo externo em uma ‘cena’, em uma unidade 
visual.” (COSGROVE, 1998, p. 98) 

Lablache, P. V.; 
Santos, M.; Claval, P.; 
Cosgrove, D.; 
Monteiro, C.A.F.; 
Cavalheiro, F.; 
Machado, L.M.C.P. 

 

 

Território 

Considerar a abordagem interdisciplinar do território é de 
fundamental importância nos estudos geográficos. Território é 
produto da materialidade técnica das sociedades, é resultado 
de estruturas, em que as ações humanas constroem as 
marcas de sua produção e projetam sua cultura. É analisado 
em várias escalas, da local à global, e incorpora diversas 
dinâmicas, da cotidiana às de longa duração. 

Haesbaert, R.; 
Santos, M.; 
Moraes, A.C.R.; 
Andrade, M.C. 
Moreira, R. 

 

Região 

Porção do espaço geográfico assentada em uma unidade de 
caracteres; sejam físicos, políticos, culturais, econômicos e 
outros previamente estabelecidos. A região também pode ser 
definida a partir da combinação de diversos indicadores ou 
determinada por organismos governamentais.  

Claval, P.; 
Frémont, A.; 
George, P.; 
Corrêa, R. L. 

Fonte: Organizado pelos autores 

Portanto, todo o processo da Geografia Escolar, para o ensino fundamental, está 

assentado nas noções de lugar, paisagem, território e região. Estas noções deverão 

aparecer articuladas em todos os anos e trabalhadas através do uso de diferentes 

linguagens: oral (do aluno, do professor, de pessoas da escola, da família, da 

comunidade, de políticos, de empresários, da música, etc.), textual (do aluno, do 



 
 

professor), gráfica (do livro didático, de jornais, de revistas, da literatura infanto-juvenil, 

da poesia, dos documentos), cartográfica (do desenho, do “croqui”, do mapa, da tabela, 

do gráfico), fotográfica, artística (desenhos, pinturas, charges), televisiva e 

cinematográfica. Há que se destacar que o trabalho de campo é uma das principais 

ferramentas da Geografia e, através de sua realização, torna-se possível o 

enriquecimento das aulas de Geografia no que diz respeito à observação, descrição, 

organização de informações, comparações, representações das paisagens e outras 

atividades que permitem ao aluno a vivência, a compreensão e a representação mais 

direta do espaço geográfico. 

Cabe ressaltar, que a Cartografia é um instrumento fundamental de apoio ao 

ensino da Geografia, pois a apresentação e a representação do espaço geográfico 

fazem-se mister desde os anos iniciais de escolarização e devem ser respeitadas as 

diversas concepções espaciais, das topológicas às projetivas e euclidianas, e o trabalho 

do aluno desde codificador dos esboços e pré-mapas até decodificador de mapas de 

Atlas e de livros didáticos. 

Balchin (1978) apontou algumas reflexões sobre as disciplinas escolares e, no 

bojo de seus apontamentos, traçou algumas considerações acerca de diferentes 

facetas do conhecimento. Entre elas, cabe à Geografia um destaque especial ainda 

mais no que diz respeito à Cartografia escolar. 

O autor menciona que há três disciplinas escolares básicas para pessoas 

instruídas:  

a) a língua materna, que se traduz no domínio da literacia (que se atrela ao 

domínio da linguagem escrita ou letramento) e na articulacia (expressa a habilidade nas 

relações sociais e decorre da expressão “ser articulado”).  

b) as matemáticas, que se traduzem no domínio da numeracia; 

c) a graficacia, que se traduz na habilidade viso-espacial e suas diferentes 

formas de representação. No cerne dessa proposição está todo o trabalho com os 

referenciais cartográficos escolares, que não podem estar descolados das reflexões 

acerca da constituição do espaço geográfico, em suas distintas dimensões escalares. 



 
 

 Conforme Balchin (1978, p. 11), “o ensino de geografia, para ser efetivo, deve 

usar e integrar a articulacia, a literacia, a numeracia e a graficacia de modo apropriado 

a cada caso particular”.  

“A Geografia dispõe de um vasto aparato técnico que lhe permite descrever, 

documentar, armazenar, registrar e representar as propriedades espaciais da superfície 

terrestre, mas nenhuma é tão apreciada pelos geógrafos como o mapa.” (AGUIAR, 

1996, p. 124). A Cartografia, através de desenhos, gráficos, tabelas e, em especial, dos 

mapas, permite estabelecer um sistema de comunicação dos referenciais espaciais, em 

que se podem contemplar as proposições de integrar as disciplinas escolares básicas 

propostas por Balchin. 

Ao longo da história da Geografia Escolar constata-se que o mapa aparece, 

muitas vezes, como um elemento de ilustração dos livros didáticos; ou seja, o mapa era 

usado, mas não havia uma orientação metodológica sobre o seu ensino. Ao final da 

década de 1970, no Brasil, são iniciados os primeiros trabalhos que conduzem a 

reflexões acerca do ensino do mapa4. 

Lacoste (1988, p. 55) propõe uma série de indagações que convalidam essa 

afirmativa concernente ao precário uso de mapas e atlas na educação geográfica: 

 
Vai-se à escola para aprender a ler, a escrever e a contar. Por que não para 
aprender a ler uma carta? Por que não para compreender a diferença entre 
uma carta em grande escala e uma outra em pequena escala e se perceber que 
não há nisso apenas uma diferença de relação matemática com a realidade, 
mas que elas não mostram as mesmas coisas? Por que não aprender a 
esboçar o plano da aldeia ou do bairro? Por que não representam sobre o plano 
de sua cidade os diferentes bairros que conhecem, aquele onde vivem, aquele 
onde os pais das crianças vão trabalhar, etc.? Por que não aprender a se 
orientar, a passear na floresta, na montanha, a escolher determinado itinerário 
para evitar uma rodovia que está congestionada? 

As preocupações de Lacoste em relação ao ensino e uso do mapa foram 

constatadas em diversas pesquisas direcionadas à avaliação do desempenho de 

escolares na solução de problemas espaciais, através do uso de mapas. Via de regra, 

                                                
4 Consultar os trabalhos de Lívia de Oliveira, em especial, “Estudo Metodológico e Cognitivo do Mapa”,  

publicado em 1978, pela USP, primeiro referencial para tais reflexões no Brasil. 



 
 

as pesquisas concluem que os alunos apresentam deficiências no que diz respeito às 

habilidades necessárias ao uso de mapas e, por conseguinte, de atlas, devido à sua 

precária utilização. Amorim (1984, p. 29), menciona que “muitos professores, apoiados 

em manuais escolares muito frágeis ou em ideias e teorias da ‘moda’, negligenciam o 

uso do atlas geográfico escolar. Outros utilizam-no de modo superficial, extraindo dele 

apenas dados informativos, de natureza factual.” 

Antes de colocar mapas de pequena escala nas mãos dos alunos, os 

professores devem considerar as etapas de construção da noção de espaço, 

orientando-os na descoberta e exploração do espaço, iniciando com atividades 

sensório-motoras e, depois, operatórias; das relações topológicas às projetivas e 

euclidianas. 

Para que o aluno construa e/ou amplie a noção de espaço geográfico, durante as 

aulas de Geografia, os professores podem utilizar uma grande variedade de recursos 

visuais, incluindo, entre outros, desenhos, maquetes, fotos aéreas oblíquas e verticais, 

cartões postais, imagens de satélites, diagramas, modelos e mapas. Todos são de 

fundamental importância; entretanto, cada um desses materiais transmite informações 

em graus de dificuldades variados, desde aquele que representa coisas concretas, cuja 

compreensão é imediata, ou quase imediata, por apresentar um baixo nível de 

abstração, como as maquetes e fotos, até o mais complexo, cuja elaboração se pauta 

em um sistema simbólico e, em decorrência, apresenta maior dificuldade de 

compreensão. Nesse contexto, encontra-se o mapa. 

A complexidade de decodificação de um mapa decorre do fato deste pautar-se 

em um sistema de comunicação. O processo de comunicação cartográfica, conforme 

exaustivamente estudou Simielli (1986, p. 85), é, portanto, extremamente complexo e 

envolve "condições externas, processos psicológicos, habilidades e propriedades, 

conhecimento e experiência, necessidades, interesses e objetivos". Os alunos, ao se 

depararem com um mapa, veem-se diante de uma linguagem desconhecida, composta 

por signos, gramática e expressões que ultrapassam sua capacidade de compreensão, 

e, em especial, quando se colocam diante dos mapas elaborados em pequena escala, 

conforme os mapas contidos nos livros didáticos e nos atlas escolares. 



 
 

Os mapas dos atlas e dos livros didáticos são representações euclidianas, em 

pequenas escalas, da superfície curva da Terra em um plano e, consequentemente, 

generalizadas. O uso dos mapas em pequena escala pelos alunos requer, por 

conseguinte, procedimentos geográficos e pedagógicos. Ressalta-se, primeiramente, o 

domínio do plano de visão ortogonal, considerando que a possibilidade de colocar-se 

fora do espaço representado é uma experiência, muitas vezes, estranha aos estudantes 

e sem o que não haverá a compreensão do mapa. Dessa forma, antecedendo o uso 

dos mapas dos atlas e dos livros didáticos, os professores deverão possibilitar aos 

alunos construírem modelos e maquetes, que servirão de base para representar o 

espaço. O mesmo procedimento é cabível em relação ao uso de fotografias oblíquas e 

verticais. 

Outro aspecto complexo, a ser ressaltado, por parte dos escolares, é a 

compreensão da dificuldade de mostrar todos os elementos de um lugar no mapa e de 

que há necessidade de selecionar o que será representado, de acordo com a escala, o 

que implica lidar com generalizações. Assim, o aluno, anteriormente ao uso de mapas 

elaborados por adultos, deve passar pela experiência de mapeador do seu espaço de 

ação cotidiana, situação que o levará a solucionar problemas relativos à seleção do que 

representar, conforme a escala definida e, posteriormente, a lidar com representações 

em diferentes escalas. 

Igualmente complexa é a compreensão de que os elementos selecionados para 

a elaboração de um mapa são representados através de um sistema simbólico e que, 

portanto, podem assemelhar-se ao elemento real (simbólico pictórico) ou serem 

completamente abstratos (linhas, pontos e áreas). Em geral, os mapas utilizados pelas 

crianças pautam-se em referenciais simbólicos que não têm nenhuma significação para 

elas. Dessa forma, é importante ressaltar a necessidade de considerar o conhecimento 

da utilização do símbolo na representação gráfica. Para tanto, os alunos devem passar 

pela experiência de construir símbolos, elaborando, inicialmente, seus próprios mapas, 

ou seja, codificando-os antes de decodificar os mapas elaborados por adultos. 

Outra preocupação, de caráter didático, a ser considerada pelo professor, é o 

entendimento de que o grau de complexidade varia entre os diferentes mapas 



 
 

apresentados em um livro didático, um atlas ou entre diferentes atlas. Antes de lidarem 

com os mapas dos atlas, em especial aqueles que apresentam um grande número de 

variáveis, os alunos devem lidar com mapas que têm cartografada uma única variável 

para, posteriormente, fazerem correlações entre duas ou três variáveis em mapas 

separados e, depois, em um mesmo mapa, o que é confirmado pelo estudo de Simielli 

(1986). Nesse contexto, é fundamental que os alunos passem pela experiência de 

elaboração de croquis geográficos, em que eles possam destacar as informações 

cartografadas e, depois, reuni-las. Assim agindo, poderiam separar, compor e, em 

decorrência, construir uma imagem mais ampla do lugar mapeado. 

Enfatiza-se, ainda, que todas essas ações têm que ser propostas respeitando a 

correspondência entre o ensino/aprendizagem do mapa e o desenvolvimento mental do 

aluno. 

A nosso ver, para utilizar mapas de pequena escala, faz-se mister que os alunos 

tenham passado por experiências diversas que lhes permitam codificar, decodificar e 

recodificar diferentes mapas, pois a compreensão dos mapas contidos nos atlas e nos 

livros escolares torna-se complexa devido ao grande número de variáveis 

apresentadas, o que dificulta sua compreensão, uso e aplicação em situações 

cotidianas. 

Para tratar da Cartografia Escolar, alguns temas são relevantes e devem estar 

adequados a cada ano do ensino fundamental. A partir do princípio de que a 

Cartografia é uma linguagem criada para registro dos lugares, quaisquer formas desses 

registros devem ser relevadas na escola, a começar pela Cartografia Infantil. Os 

desenhos das crianças, tais como os seus primeiros rabiscos, são os primeiros sinais 

de um processo de letramento (literacia); em outras palavras, sua primeira linguagem 

gráfica, que representa sua percepção espacial, seja através do desenho de sua casa, 

do desenho de suas locomoções, do desenho de diferentes lugares com os quais 

estabelece relações afetivas (ou não). O trabalho com os desenhos infantis são 

referenciais importantes para os primeiros anos de escolarização. O professor deve 

fazer algumas indagações sobre as representações dos alunos, a exemplo: como os 



 
 

conteúdos espaciais são apresentados pelos alunos em seus desenhos? O que eles 

significam? 

Denominamos de Alfabetização Cartográfica o processo que permite as crianças 

tornarem-se capazes de compreender os códigos do mapa e, assim, terem o domínio 

da linguagem cartográfica. 

Esse processo exige os mesmos cuidados que a alfabetização para a leitura e 

escrita de um texto. Isso ocorre porque o mapa possui códigos próprios os quais têm 

que ser compreendidos para que sua leitura tenha sentido. 

Assim sendo, não basta que o aluno se limite a localizar cidades, rios e outros 

elementos e fenômenos geográficos no mapa ou fazer cópias ou colorir mapas. É 

preciso ir muito além para se formar um leitor competente de mapas. 

A Alfabetização Cartográfica tem o propósito propiciar ao aluno condições para 

que ele se torne “mapeador”. Aprendendo a codificar mapas, construir legendas, 

calcular e estabelecer escalas, elaborar títulos, etc., os alunos se tornarão leitores mais 

competentes de mapas. 

O processo de alfabetização cartográfica supõe o desenvolvimento de noções 

de: 

- visão oblíqua e vertical; 

- imagem tridimensional e bidimensional; 

- alfabeto cartográfico: ponto, linha e área; 

- construção da noção de legenda; 

- proporção e escala; 

- lateralidade/referências , orientação. 

 

O trabalho de alfabetização cartográfica pressupõe a ação do aluno na 

construção do conhecimento. A ação é uma necessidade do aluno para compreender o 

conteúdo e a gramática do mapa. Assim, tendo a oportunidade de construir 

representações do espaço (maquetes, plantas e mapas), ele vai adquirindo uma outra 



 
 

visão da Cartografia e compreendendo o mapa de forma mais significativa e torna-se 

um letrado cartográfico. 

Vale destacar que não se deve restringir o trabalho aos códigos dos mapas, mas 

permitir que o aluno utilize a linguagem cartográfica na interpretação geográfica da 

realidade. 

A linguagem cartográfica deve permear o ensino de Geografia em todos os anos 

de escolarização e não pode ser tratada como um “capítulo separado”, 

descontextualizado das questões sociais, naturais, políticas, econômicas e culturais. 

Nos anos iniciais do ensino fundamental, conforme preconizam os Parâmetros 

Curriculares Nacionais e outros estudos acerca da Cartografia Escolar, os alunos 

devem ser codificadores de seus mapas. O trabalho com mapas simples, o 

reconhecimento de referenciais de localização, orientação e distância devem ser aqui 

introduzidos e aprofundados nos anos seguintes. A noção de escala deve começar a 

ser abordada através da ideia de proporção, redução e ampliação. 

Nos 4º e 5º anos, podem ser ampliados os referenciais de localização, com a 

introdução dos pontos cardeais, divisão dos contornos políticos dos mapas e a 

introdução dos sistemas de cores, símbolos e legendas nos mapas. 

Gradativamente, ao longo dos anos, a educação cartográfica ultrapassa o 

processo de alfabetização e se adentra pelo processo de letramento cartográfico. 

Alfabetização e letramento cartográficos são processos simultâneos e indissociáveis. 

Nos anos finais do ensino fundamental, a Cartografia deve ser vista como um 

instrumento de aproximação dos lugares e do mundo, com a introdução e a 

sistematização de trabalhos com mapas de médias e de pequenas escalas. Nos 8º e 9º 

anos, os alunos devem ser capacitados para a elaboração de croquis cartográficos, 

através da comparação de diferentes mapas, o que possibilita novas leituras do espaço 

geográfico. 

A educação cartográfica, que se desenvolve ao longo da escolarização, permitirá 

aos alunos tornarem-se cidadãos geográfica e cartograficamente letrados, naturais 

usuários de mapas, em todas as suas possibilidades. 



 
 

Por fim, é fundamental registrar a incorporação das distintas abordagens acerca 

de gêneros, culturas e políticas de inclusão e de acessibilidades em suas diversas 

dimensões espaciais. 

Nesta proposta para o ensino de Geografia, estão delineados alguns eixos de 

conteúdos que não pretendem esgotar, e nem é possível fazê-lo, posto que cabe ao 

professor estabelecer os recortes necessários, além de instrumentalizar e nortear seus 

alunos, com a promoção do desenvolvimento de habilidades, procedimentos, 

competências e capacidades autônomas que lhes permitam a busca de ampliação e 

atualização de conhecimentos geográficos.  

Voltamos a enfatizar que compete ao professor decidir a seleção e a organização 

dos conteúdos escolares, posto que somente ele será capaz de dar significado aos 

conteúdos no processo ensino-aprendizagem com seus alunos. 

A decisão acerca da seleção de conteúdos, portanto, deve estar norteada pela 

questão: “que conteúdos são significativos para os alunos de tal ano e em tal faixa 

etária?” Isso nos conduz a levar em conta o desenvolvimento cognitivo e afetivo dos 

alunos, seus interesses, conhecimentos anteriormente abordados e experiências. 

As “sugestões” de conhecimentos seguintes estão traçadas de forma que sejam 

um eixo mínimo para nortear a organização do trabalho da rede municipal, mas não 

significa uma estrutura única e muito menos fechada. 

As atividades incluídas decorrem de ações dos próprios professores com seus 

alunos nas escolas e significa que muitas outras poderão ser realizadas, 

independentemente de estarem ou não aqui mencionadas. 

Por fim, cabe ressaltar o papel interdisciplinar da Geografia. Conforme Cosgrove 

(1998, p. 93), “a Geografia está em toda parte”; assim, tudo que nos cerca pode ser 

visto com um olhar primeiramente geográfico e como ponto de partida para abordagens 

interdisciplinares na escola. 

A interdisciplinaridade pressupõe uma postura dialógica; ela decorre mais do 

encontro entre indivíduos do que entre disciplinas (Fazenda, 1994). Portanto, de nada 

serve um projeto interdisciplinar da escola se ele não foi concebido na escola, com o 



 
 

envolvimento dos diferentes atores que o realizarão. Os quadros que apontam os 

conceitos estruturantes e “conhecimentos” do 1º ao 9º ano deverão ser lidos 

concomitantemente aos quadros de “competências e habilidades”. Estes foram 

construídos a partir das relações entre cada conceito estruturante, suas competências e 

habilidades ao longo dos anos do Ensino Fundamental. 

Considere o ano “x” de trabalho do professor. Ao ler o quadro de 

“conhecimentos” ele deverá identificar os conceitos estruturantes referentes ao ano. Em 

seguida, buscará os quadros de “competências e habilidades” e identificará as ações 

pertinentes a cada uma delas. 

Essa leitura articulada dos quadros possibilitará um diálogo entre professores 

dos anos anterior e posterior. Esse entrosamento entre os professores facilitará a 

abordagem dos conceitos e a possibilidade para que sejam introduzidos, retomados, 

trabalhados, consolidados e aprofundados ao longo de todo o ensino fundamental. 

A seguir, estão definidas algumas ações indicadas por verbos que orientarão a 

compreensão de distintos e articulados eixos necessários à Geografia no ensino 

fundamental. São eles: 

 

a) Introduzir (I): possibilitar aos alunos se familiarizarem com conteúdos e 

conhecimentos; 

b) Retomar (R): dar continuidade, com menos ênfase, aos conteúdos e conhecimentos 

introduzidos; 

c) Trabalhar (T): abordar sistematicamente conteúdos e conhecimentos para favorecer 

o desenvolvimento dos alunos; 

d) Consolidar (C): sedimentar conteúdos e conhecimentos que permitam o avanço nas 

temáticas trabalhadas anteriormente; 

e) Aprofundar (A): trabalhar conceitos consolidados e expandi-los para novas situações. 



 

3 CONCEITOS HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 
 

 

Conceito Competências e 
Habilidades 

Anos Escolares 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 

 
 
 
 
 
Lugar 
 
 

Observar I R R/T T T/C T T T T 
Identificar I R R/T T T T/C C C/A T/A 
Diferenciar I R R/T T T T C C/A T/A 
Posicionar I R R/T C T T T T T 

Perceber/Conhecer I R R/T T C T T T T 
Localizar I R T T T C T T T 
Comparar I R T T T T C C/A A 

Estabelecer relações I R R/T T T T C T/C/A T/A 
Desenhar I R T T C T T T T 
Codificar  I R T T T T/C C A 
Mapear   I R T T T/C C A 

Ler/Descrever   I R T T C T T 
Decodificar    I R/T C A A A 
Hierarquizar      I R T/C C/A 
Conceituar      I R T/C A 

Elaborar sínteses       I R/T C/A 
  



 
 

Conceito Competências e 
Habilidades 

Anos Escolares 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 

 
 
 
 
 
 
Paisagem 
 
 

Observar I R R/T T T/C T T T T 
Identificar I R T T T T/C T T T 
Desenhar I R T T C T T T T 
Descrever I R T T T/C A T T T 
Localizar I R T T T C T T T 

Reconhecer I R R/T T T T/C T/A T T 
Estabelecer 

relações 
I R T T T C T/A T/A T/A 

Diferenciar  I R T T/C A T T T 
Ler  I R T T C T T T/C/A 

Codificar  I R T T T T/C C A 
Mapear   I R T T T/C C A 

Decodificar    I R/T C A A A 
Comparar    I T T T/C A A 
Analisar     I R/T T/C C T/A 

Elaborar sínteses       I R/T C/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Conceito Competências e 
Habilidades 

Anos Escolares 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 

 
 
 
 
 
 
Região 
 
 

Identificar    I R T T/C C/A A 
Reconhecer    I R T T/C C/A A 

Delimitar    I R T T/C C/A A 
Localizar    I R T C T T 
Mapear     I T T T/C T/A 

Comparar     I R/T T/C C/A A 
Definir     I R T T/C T/A 

Hierarquizar      I R/T C A 
Estabelecer 

relações 
    I R T T/C T/A 

Conceituar     I R T T/C T/A 
Compreender     I R/T C T T/A 

Classificar      I R/T T/C T/A 
Elaborar sínteses       I R/T T 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Conceito Competências e 
Habilidades 

Anos Escolares 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 

 
 
 
 
 
Território 
 
 

Identificar   I R T T C T T 
Delimitar   I R T T C T T 

Descrever   I R T T C C/A A 
Reconhecer   I R T T C C/A A 

Localizar   I R/T T T T T T 
Mapear    I R T T/C T T/A 

Estabelecer 
relações 

   I R/T T T/C T T/A 

Comparar    I R R/T T/C C/A A 
Definir     I R/T T/C C/A A 

Ordenar     I R T T/C A 
Planejar      I R/T T/C T/A 
Analisar       I R/T T 

Elaborar sínteses       I R/T T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Cartografia Escolar 
 

 
 
 

Relações 
Topológicas 

Competências e 
Habilidades 

Anos Escolares 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 

Ordem Espacial I T/C A       
Separação I T/C A       
Vizinhança I T/C A       

Continuidade I T A       
Envolvimento I T C/A       



 
 

Cartografia Escolar 
 
 
 
 
 

Relações 
Projetivas 

e 
Euclidianas 

 
Competências e Habilidades 

Anos Escolares 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 

Coordenação de Perspectiva1    I R/T C A A T 
Esquerda/Direita absoluta  I T C      
Esquerda/direita relativa    I T R/C    

Esquerda/direita (inversão)   I T T/C A    
Lateralidade/Anterioridade/Posterioridade  I/T C T      

Localização Absoluta   I R/T C A A A T 
Localização Relativa     I R/T T/A A A 

Orientação   I R/T T/C A T T T 
Direção   I R/T T/C A T T T 

Pontos Cardeais    I/T R T T T T 
Pontos Colaterais     I/T R/T T T T 

Eixos de Coordenadas Espaciais2   I R T C A   
Coordenadas Geográficas       I/T C/A T 

1. Planos de visão: horizontal, vertical e oblíqua. 
2. Localização e locomoção em eixos verticais e horizontais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Cartografia Escolar 
 
 
 
 
 
 

Elementos 
do Mapa 

Competências e 
Habilidades 

Anos Escolares 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 

Título (subtítulo)   I T T T T T T 
Legenda   I R/T T C A T T 
Escala   I R/T T C A T T 

Orientação   I R/T T C A T T 
Direção   I R/T T C A T T 

Limites e fronteiras   I R/T T C A T T 
Data     I T T T T 
Fonte     I T T T T 

Coordenadas 
geográficas 

      I/T C/A T 

 
  



 
 

Cartografia Escolar 
 
 

Tabelas, 
Gráficos, 

Fotografias 
Aéreas, 

Imagens de 
Satélite e 

Mapas 

Competências e 
Habilidades 

Anos Escolares 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 

Codificar  I R R/T C A    
Decodificar    I R/T C A A A 

Ler    I R T T T/C/A T/C/A 
Elaborar     I T T/C T/C/A T/C/A 

Interpretar     I R T T T 
Analisar      I R/T C/A T/C/A 

Comparar      I R/T T/C/A T/C/A 
Elaborar sínteses       I R/T T/C/A 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 DIRETRIZES CURRICULARES DO 1º AO 9º ANO 
 

1º ano 
 

Noções 
Estruturantes 

Conhecimentos Desdobramentos 

 
 
 
 
 
 
Lugar 
 
Paisagem e  
 
Espaço 
Geográfico 

 
 
 
 
 
 
Espaço vivido, percebido 
e concebido: 

- O aluno e o outro 
- O aluno e a turma 
-   O aluno e o grupo 
familiar 

 
 
 
 
Diferenças sociais e 
culturais 
 
 
 
 
Organização do espaço 
e do tempo 

Agrupar as pessoas por gênero e por idade. 
 
Identificar as pessoas por: gênero, idade, tamanho e cor, respeito à 
diversidade. 
Identificar-se como parte de diferentes grupos: 
- da turma 
- da escola 
- da família 

      
Observar os diversos espaços da escola (salas de aula, pátio, biblioteca, 
cantina, etc.) e ressaltar os seus diferentes usos e as pessoas que os 
ocupam. 
 
Observar as mudanças nos espaços da escola ao longo do tempo (dia). 
 
Ordenar o tempo (dia) escolar. 
 
Comparar fotos de diferentes famílias (antigas e atuais). 
 
Ressaltar as diferenças existentes entre as famílias. 
 
Observar o tempo meteorológico: noções de dia e noite, frio e calor, sol, 
chuva, nuvens. 
 
Associar os elementos observados (Sol = dia) (noite = lua, estrelas). 



 

 
Exemplos de atividades: 
Desenhar a turma. 
A partir dos desenhos, introduzir referenciais de localização (anterioridade, lateralidade, posterioridade). 
Trabalhar com referenciais de localização a partir do corpo do aluno. 
Trabalhar com a identificação, localização de diferentes estruturas na escola (salas de aula, cantina, biblioteca, etc.). 
Descrever a organização de cada um desses espaços e desenhá-los (destacar os diferentes objetos que distinguem os 
lugares e diferenciar as pessoas que os ocupam). 
Selecionar obras de literatura infantil que abordem a temática e ler para os alunos; discuti-las e solicitar dos alunos 
desenhos sobre as histórias contadas, dramatizações, relatos, etc. 
Selecionar músicas e jogos que abordem a temática do ano. 
Trabalhar com fotos das famílias dos alunos com o objetivo de apresentar as diversas organizações familiares. 
Trabalhar a árvore genealógica com o objetivo de diferenciar as origens familiares e os diversos grupos por idade. 
 
 

2º ano 
 

Noções 
Estruturantes 

Conhecimentos Desdobramentos 

 
 
 
 
 
 
 
Lugar,  
 
Paisagem e 
 
Espaço 
Geográfico 
 

 
 
 
O aluno e a sala de aula 
 
A escola 
 
A casa 
 
Espaço representado 
 
Identidades e diferenças 
no grupo social 
 

Identificar a posição dos alunos em relação a diferentes pontos de 
referência na sala de aula. 
 
Introduzir a noção de direita e de esquerda. 
 
Observar as mudanças de ponto de vista através dos referenciais 
projetivos de direita e de esquerda. 
 
Observar o caminho casa-escola; identificar os diferentes elementos 
observados e as condições de acessibilidade. 
 
Observar o entorno da escola; identificar os elementos da paisagem. 
 
Diferenciar coisas feitas pelo homem e coisas próprias da natureza. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organização e 
orientação espacial 
(pontos de referência) 
 
Paisagens 
 
Eu, o outro e o ambiente. 
 
 
 
 

 
Identificar as interferências positivas e negativas do homem na natureza. 
 
Introduzir a noção de trabalho e de diferentes profissões. 
 
Analisar a paisagem vista através da “janela” da escola e da “janela” de 
casa. 
 
Reconhecer regras pertinentes à escola; pertinentes à moradia e 
diferenciar as pertinentes a cada grupo. 
 
Entender as diferenças entre os diversos grupos sociais e culturais: a rua, 
a escola, a igreja, o clube, a família. 
 
Abordar diferenças e complementaridades entre trabalho e lazer. 
 
Identificar as brincadeiras infantis em diferentes sociedades. 

 
 



 

 
Exemplos de atividades: 
Indicar a direita e a esquerda dos alunos. 
Trabalhar diferentes posições dos alunos. 
Trabalhar diferentes posições dos alunos em sala de aula a partir das noções de direita, esquerda, frente, atrás (em 
relação a objetos e aos colegas). 
Desenhar o caminho casa-escola e indicar os diferentes elementos presentes. 
Destacar, no desenho, coisas feitas pelo homem e coisas feitas pela natureza. 
Fazer maquete da escola e de seu entorno. 
Explorar a concepção de tempo meteorológico, profissões e paisagens. 
Explorar a importância de cada profissão para a sociedade. 
Passeio ao redor da escola com o propósito de realizar uma pesquisa orientada. 
Através de fotos e de diversas imagens, comparar a vida familiar, o trabalho e as brincadeiras infantis de diferentes 
culturas e de diferentes grupos éticos: o índio, o branco, o negro no Brasil, o negro na África, o indiano, o europeu, etc. 
Trabalhar diferentes tipos de casas. 
Explorar os diferentes ambientes escolares e seus usos. 
Confecção de miniatura da sala de aula com o mobiliário móvel, introduzindo os referenciais de localização. 
 

3º ano 
 

Noções 
Estruturantes 

Conhecimentos Desdobramentos 

 
 
 
 
 
 
Lugar,  
 
Paisagem e 
 
Espaço 

 
 
 
 
 
 
Grupos de Bairro 
 
Diferenças sociais e 
culturais 
 

Reconhecer e respeitar os grupos de uma comunidade. 
 
Diferenciar os grupos da escola e da comunidade e identificar as relações 
de afetividade/pertencimento com o lugar de vivência. 
 
Reconhecer regras pertinentes ao espaço e ao patrimônio públicos. 
 
Reconhecer o que é um bairro e seus elementos, a partir do bairro da 
escola e em comparação com outros bairros. 
 
Iniciar o conceito de vizinhança (território, limites e fronteiras). 



 

Geográfico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conceito de vizinhança 
 
Conceito de orientação 
espacial 
 
Organização do Espaço 
geográfico do Bairro 
 
Representação e 
Orientação Espacial 
 
Pontos cardeais e 
referências nos 
deslocamentos espaciais 
 
Elementos da natureza e 
a apropriação pela 
sociedade 
 
 
 
 
 
 

 
Iniciar o conceito de demarcação territorial. 
 
Identificar os meios de transportes e deslocamentos de pessoas e 
mercadorias. 
 
Descrever atividades profissionais. 
 
Associar profissão ao local de trabalho. 
 
Elaborar plantas de parcelas do bairro (de uma praça, por exemplo) e 
introduzir a noção de escala (proporção métrica). 
 
Reconhecer paisagens e destacar elementos da natureza e as modificações 
feitas pela sociedade. 
 
Trabalhar com a linguagem cartográfica: localização da escola no bairro e 
deste na cidade e abordar as diferentes relações escalares (escola, bairro, 
cidade). 
 
Diferenciação de forma e função dos elementos constituintes do espaço 
geográfico do bairro: moradias, estabelecimentos comerciais, escola, áreas 
de lazer, etc. 

 
 
 



 

 
Exemplos de atividades: 
Em conversa com os alunos, identificar o bairro da escola: nome e origem, comunidade. 
Estabelecer um paralelo entre os grupos da escola e da comunidade do bairro. 
Leitura, com a turma, de textos de jornais e revistas que mostrem formas diferentes de uso dos espaços públicos e dos 
privados, relacionando-os e diferenciando-os. 
Produzir, com os estudantes, um texto que fale sobre a interdependência entre as pessoas de um mesmo local e destas 
para com outras de locais vários, próximos ou distantes. 
Criação de um banco de dados sobre os diferentes meios de transporte existentes e sobre os que os estudantes usam. 
Registro, pelos estudantes, dos diferentes meios de comunicação existentes; elaborar gráfico com os dados coletados. 
(Iniciar a confecção e interpretação de gráficos). 
Levantar meios de transporte de mercadorias no bairro. 
Relacionar os produtos usados em casa, de onde vêm e como são transportados. 
Destacar o que é produzido no bairro, na cidade e o que vem de fora. 
Estudar a água: a água na natureza (chuvas, rios, lagos) e a água apropriada pela sociedade (água encanada, esgoto, 
desperdício de água). 
Utilizar fotos antigas e atuais do bairro, compará-las, discutir as diferenças observadas e identificar os responsáveis pelas 
mudanças. 
Utilizar vídeos, filmes e livros de literatura infantil que tratam da temática proposta para o ano. 
 

 
 

 
4º ano 

 
Noções 

Estruturantes 
Conhecimentos Desdobramentos 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Diferenciação de áreas e inclusão: o bairro na cidade. 
 
Cidade e município: organização espacial do município. 
 
Definir, diferenciar e articular os espaços rural e urbano no município. 
 



 

 
Lugar,  
 
Paisagem e 
 
Espaço 
Geográfico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O bairro, a cidade e o 
município. 
 
 
 
Ambientes em que 
vivemos: o campo e a 
cidade. 
 
 
 
Produção rural e urbana. 
 
 
 
A vida e o trabalho no 
campo e na cidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabalhar com mapas da cidade e do município. 
 
Localizar o município em contextos mais amplos: regional, estadual e 
nacional. 
 
Reconhecer regras pertinentes ao espaço público municipal e as relações 
de poder. 
 
Reconhecer elementos do ambiente do campo e da cidade. 
 
Reconhecer os produtos do campo e os produtos da cidade. 
 
Identificar produtos agrícolas comercializados na cidade. 
 
Identificar produtos urbanos consumidos no campo. 
 
Identificar produtos agrícolas transformados na cidade. 
 
Caracterizar a vida no campo e a vida na cidade. 
 
Trabalhar os fixos e os fluxos que identificam e interligam o urbano e o rural.  
 
Trabalhar o conceito de tempo, estações do ano e a relação com as 
atividades humanas no campo e na cidade. 
 

 
 
 
 



 

Exemplos de atividades: 
Em conversa com os alunos, identificar os diferentes bairros da cidade e a cidade: nome e origem; diferentes povos que 
deram origem à população da cidade.  
Estabelecer um paralelo entre os diferentes bairros, através da migração intraurbana: sondar quem, na turma, morou em 
outro bairro e por que se mudou.  
Trabalhar com a articulação de plantas de diferentes bairros até chegar à concepção do todo urbano. 
Identificar, com o uso de mapas, a cidade no município e estabelecer diferença entre o urbano e rural. 
Listar os produtos da merenda escolar e identificar a proveniência dos mesmos. 
Listar produtos consumidos em casa e identificar a origem. Relacionar os produtos do campo e processados na cidade. 
Comparar fotos antigas e atuais da cidade para abordar a ideia de transformação, mudança temporal, articulada com a 
concepção de diferentes sociedades em diferentes tempos. 
Levantar e discutir os diferentes problemas ambientais e suas possíveis soluções no município, no campo e na cidade, 
em comparação com outros locais no país e em outros países. 
Abordar as relações de trabalho no campo e na cidade, através de uma visita a uma feira-livre. Entrevistar os 
comerciantes e os compradores. 
Utilizar vídeos, filmes e livros de literatura infantil que tratam da temática proposta para o ano. 
Fazer uma horta escolar. 
Visita à zona rural ou à zona urbana, conforme a localização da escola. 
Momento gastronômico: A partir da pesquisa relacionada aos produtos, organizar as turmas/alunos de forma a trazerem 
alimentos do campo e da cidade. Montar uma grande mesa para observarem e degustarem. Montagem de um caderno de 
receitas do campo e da cidade. 
 

 
 

5º Ano 
 

Noções 
Estruturantes 

Conhecimentos Desdobramentos 

 
 
 
 
Lugar,  

 
 
 
 
Estado de Minas Gerais, 

Trabalhar a configuração do estado de Minas Gerais e do Brasil, através do 
uso de mapas. 
 
Identificar as inter-relações estabelecidas entre Juiz de Fora e demais 
municípios de Minas Gerais. 



 

 
Paisagem e 
 
Espaço 
Geográfico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

articulado com o 
município e o país. 
 
Espaços local, regional e 
nacional. 
 
Organização e 
orientação espaciais. 
 
Ambientes rurais e 
urbanos no estado de 
Minas Gerais. 
 
Representação espacial. 
 
Reconhecer as 
dinâmicas da natureza, 
como ciclo da água, 
transformações no 
relevo, na vegetação e 
no solo e sua 
importância para a vida 
humana. 

 
Identificar as redes, as relações de contiguidade, acessibilidade, entorno, 
fluxo e interdependência entre diferentes lugares no estado e no país. 
 
Identificar que cada local/região tem suas características próprias. 
 
Compreender a organização político-territorial do Brasil, identificar que 
existem outras culturas e a interação entre elas na construção da 
sociedade. 
 
Identificar que cada lugar tem característica própria e identidade e se 
diferenciam de outros locais no estado e no país. 
Identificar as diferentes formas da natureza no estado e a ocupação pela 
sociedade. 
 
Reconhecer os pontos colaterais a partir dos cardeais. 
 
 
Compreender o uso de distâncias a partir da escala métrica nos mapas. 

 
 
 
 



 

Exemplos de atividades: 
Estudar as diferentes escalas de análise do espaço geográfico através de mapas de Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil e 
mundo.  
Trabalhar mapas como elementos de comunicação visual: “traduzir” legendas e elaborar novas legendas a partir da 
comparação de mapas. 
Utilizar mapas de montagem de quebra-cabeças, de encaixes para trabalhar as relações de vizinhança, limites, 
contiguidades, descontinuidades espaciais, etc. 
Utilizar fotos de diferentes lugares do estado e estabelecer comparações entre as diferentes paisagens apresentadas. 
Apresentar ilustrações que evidenciem diferentes tipos de vegetação, hidrografia e relevo do estado e compará-las. 
Discutir a participação de diferentes grupos populacionais no estado: índios, negros, brancos e migrantes de outras 
regiões do país e de outros países. 

 
 

6º Ano – Paisagens do Brasil/Mundo 
 

Noções 
Estruturantes 

Conhecimentos Desdobramentos 

Lugar, Paisagem 

e Espaço 

Geográfico 

 

 

 

 

 

 

 

As diferentes esferas do 
espaço geográfico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compreender o conceito de lugar. 
 
Reconhecer o lugar de vivência como pertencimento e identidade espacial. 
 
Compreender a orientação espacial e a representação do lugar. 
 
Compreender o uso social de mapas e os princípios de elaboração de 
legendas. 
 
Ampliar o conhecimento de leitura e utilização de mapas, gráficos e tabelas 
resultantes de diferentes tecnologias. 
 
Trabalhar o conceito de paisagem e as diferentes paisagens próximas e 
distantes dos alunos. 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compreender a interação entre os fenômenos naturais (solo, relevo, clima, 
vegetação, dinâmica da água). 
 
Trabalhar o conceito de espaço geográfico. 
 
Interpretar mapas elaborados em diferentes escalas. 
 
Identificar relações existentes entre a natureza e as maneiras como a 
sociedade dela se apropria: atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera. 
 
Identificar ações de preservação dos recursos naturais. 

 
 
Exemplos de atividades: 
Identificação das relações que as pessoas estabelecem com o lugar. 
Discutir diferentes lugares. 
Trabalhar diferentes formas de referência espacial em um lugar e em diferentes locais. 
Trabalhar a orientação espacial.  
Trabalhar a elaboração e leitura de plantas, croquis e mapas. 
Identificar e analisar diferentes tipos de paisagens através de desenhos, fotografias, quadros artísticos, filmes, etc. 
Discutir as diferentes paisagens da cidade e se elas poderiam ser diferentes e por quê. 
Representar e diferenciar os diferentes elementos que compõem o espaço geográfico através de desenhos feitos pelos 
próprios alunos. 
Abordar a temática em diferentes escalas: município, Brasil, mundo. 
Estabelecer relações entre relevo, vegetação (importância para a preservação e degradação do solo), agricultura, 
expansão urbana, uso do solo etc. 

 
 
 
 
 
 



 

7º Ano: Brasil: Dinâmicas Regionais 
 

Noções 
Estruturantes 

Conhecimentos Desdobramentos 

Lugar, 

Paisagem, 

Região, 

Território e 

Espaço 

Geográfico 

Formação Territorial do 

Brasil 

Regionalização do 

Brasil: dinâmica 

regional 

Dinâmicas sociais, 

populacionais e 

culturais nas regiões 

brasileiras. 

Produção, 

transformação e 

impactos da/na 

natureza regional 

brasileira. 

Compreender o conceito de Região e ampliar os conceitos de Território e 
Espaço Geográfico. 
 
Compreender a evolução territorial brasileira, a partir da história dos 
movimentos econômicos.  
 
Ampliar o trabalho com tabelas, gráficos e mapas. 
 
Elaborar, ler e interpretar diferentes tipos de tabelas e gráficos. 
 
Relacionar as mudanças de comportamento demográfico com a evolução 
da sociedade brasileira, bem como os fluxos populacionais internos. 
 
Retomar e ampliar a discussão das relações existentes entre a natureza e 
as maneiras como a sociedade dela se apropria nas diferentes regiões 
brasileiras. 
 
Identificar e analisar as formas de produção no quadro econômico regional 
brasileiro. 
 
Estudar os fluxos políticos e econômicos entre as regiões brasileiras e a 
inserção do Brasil na economia mundial. 
 
Abordar os acontecimentos referentes aos processos de industrialização, 
urbanização e a questão agrária.  

 
 
 
 



 

Exemplos de atividades: 
Trabalhar o conceito de região com mapas do Município, da Microrregião e da Mesorregião etc. 
Fazer, com a participação dos alunos, uma diferenciação dos territórios oficiais e não oficiais do município (suas regiões 
administrativas, seus limites territoriais, os territórios socialmente construídos e apropriados). 
Utilizar documentários e textos que relatam fatos históricos da formação territorial do Brasil. 
Comparar as diferentes formas de regionalização do território brasileiro. 
Pesquisar, com os alunos, o número de filhos de seus avós, bisavós etc., comparando com o que ocorre hoje em suas 
famílias. 
Levantar a procedência dos antecedentes dos alunos da turma e pesquisar por que vieram para o Brasil, estabelecendo 
relações com a economia da época. 
Utilizar diferentes linguagens textuais (literária, jornalística, musical) e visuais (fotografias, charges, desenhos) e 
audiovisuais (cinema, vídeo). 
Utilizar diferentes documentos gráficos e cartográficos. 
Comparar diferentes tipos de mapas temáticos, em diferentes escalas, relacionados aos conhecimentos apontados. 
Inserir Juiz de Fora no contexto regional. 

 
 

8º Ano – Continente Americano no Espaço Mundial 
 

Noções 
Estruturantes 

Conhecimentos Desdobramentos 

Lugar,  

Paisagem, 

Região, 

Território e 

Espaço 

Geográfico. 

 

 

 
 

Regionalização do 

Espaço Mundial e 

Americano. 

Dinâmicas sociais, 

populacionais e culturais 

do continente americano. 

Retomar a compreensão da orientação espacial e a representação da 
região.  
Introduzir as coordenadas geográficas. 
 
Compreender e confeccionar mapas e gráficos resultantes de diferentes 
tecnologias. 
 
Conceitos básicos de economia: indicadores econômicos e sociais. 
 
Fazer uma mais ampla conexão entre a América e o restante do mundo. 
Contextualizar o continente em sua ocupação com a África e a Europa. 
 



 

Produção, transformação 

e impactos da/na 

natureza americana. 

Analisar as razões dos principais conflitos territoriais, políticos e culturais 
do continente americano. 
 
Consolidar as noções de orientação, escala, legenda e projeção 
cartográfica para realizar a leitura e interpretação de mapas temáticos do 
Brasil e do continente americano. 
 
Analisar e ler mapas e imagens e relacioná-los com questões da 
realidade mundial para compreender e/ou ampliar as noções de Nação, 
Estado e Território. 
 
Consolidar o conceito de região para compreender diferentes critérios de 
regionalização do continente americano e do espaço mundial. 
 
Compreender as diferentes formas de divisão regional do espaço 
geográfico mundial e americano. 
 
Conhecer as principais denominações utilizadas para regionalizar o 
mundo e o continente americano. 
 
Apreender as diferenças culturais e econômicas entre os povos da 
América como frutos de sua história e de sua geografia. 
 
Identificar os problemas socioambientais decorrentes dos usos dos 
recursos naturais no continente americano. 
 

Exemplos de atividades: 
Utilização de textos e vídeos que ilustram questões territoriais contemporâneas. 
Trabalhar com diferentes representações cartográficas das regionalizações do espaço mundial e americano, os 
indicadores socioeconômicos, através da observação, análise e comparação de planisférios distintos. 
Pesquisar e discutir os principais embates políticos, sociais e econômicos resultantes da diversidade cultural e das 
diferenças socioeconômicas no continente americano.   
Trabalhar com a produção de cartazes, painéis, vídeos, textos e debates sobre o tema. 



 

9º Ano – Internacionalização do Espaço Mundial 
 

Noções 
Estruturantes 

Conhecimentos Desdobramentos 

Lugar, 

Paisagem, 

Região, 

Território e 

Espaço 

Geográfico. 

Lugar, Paisagem, 

Região, Território e 

Espaço Geográfico 

O Mundo e suas 

paisagens 

Dinâmicas sociais, 

populacionais, 

econômicas e culturais 

mundiais. 

Produção, 

transformação e 

impactos da/na 

natureza mundial. 

Internacionalização e 

regionalização do 

espaço mundial 

Analisar as razões dos principais conflitos territoriais, políticos e culturais 
do mundo. 
 
Compreender a nova ordem mundial e suas implicações territoriais 
contemporâneas. 
 
Ler as paisagens do mundo, identificando elementos de diferenciação 
entre os lugares, a partir de sua história, economia, política, cultura, 
natureza e sociedade. 
 
Identificar os significados históricos da geopolítica, articulados com as 
relações de poder entre as nações. 
 
Aplicar os conceitos geográficos em textos argumentativos para interpretar 
a realidade. 
 
Interpretar representações gráficas, produzir mapas temáticos de síntese 
a partir da comparação de informações de outros mapas e textos. 
 
Compreender os fluxos da globalização: mercadorias, tecnologias, 
capitais, pessoas e informações. 
 
Identificar as formas de exclusão social no interior do processo de 
globalização da economia mundial. 
 
Analisar os grandes impactos ambientais no mundo e seus 
desdobramentos: os movimentos ambientalistas, as Organizações Não 
Governamentais (ONGs), as Agendas Globais etc. 



 

 
Compreender a expansão geográfica das multinacionais e a formação dos 
blocos econômicos na nova ordem econômica mundial. 
 

Exemplos de atividades: 
Utilizar vídeos (filmes, documentários) e textos jornalísticos que abordam questões étnicas, conflitos nacionais e 
territoriais. 
Trabalhar com recursos textuais, imagéticos, cartográficos e audiovisuais na observação, leitura, comparação e 
diferenciação de paisagens mundiais. 
Desenvolver trabalhos de pesquisa sobre diferentes regiões do mundo, fazendo o recorte da paisagem como objeto de 
estudo. 
Trabalhar com rotas de produtos industrializados, identificando e mapeando sua procedência no Brasil e no mundo. 
Pesquisar e discutir os principais problemas ambientais em escala mundial – nesse ponto torna-se interessante os 
trabalhos em grupo com apresentação de cartazes, painéis, vídeos produzidos pelos alunos e debates. 
Comparar a distribuição geográfica da indústria mundial em diferentes épocas (Divisão Internacional do Trabalho (DIT) 
Clássica e Nova DIT), utilizando mapas, textos, charges e vídeos sobre o tema. 
Comparar o clima e a vegetação do Brasil – já estudado – com os lugares que serão observados. 

 



 

PARA (NÃO) FINALIZAR... 
 

 

Currículo é algo que não se conclui, pois ele se faz no cotidiano e no âmbito da 

escola.  Os processos de seleção e organização curriculares não são tarefas fáceis de 

concretizar, uma vez que dependem, essencialmente, do que se pretende com a 

educação escolar. Pode-se afirmar que existe um currículo formal, encontrado nas leis, 

nas diretrizes e nos parâmetros curriculares; mas existe também um currículo real, que 

acontece no âmbito da escola e, mais precisamente, no âmbito da sala de aula. Esse 

currículo submete-se a muitas injunções de natureza política, sociológica, 

administrativa, pedagógica e, acima de tudo, a negociações entre professores e alunos, 

como principais agentes que interagem na construção do conhecimento escolar. 

Conforme aponta a Resolução CNE/CBE Nº. 4, Capítulo 1, §2º: 

 
Na organização da proposta curricular, deve-se assegurar o entendimento 
de currículo como experiências escolares que se desdobram em torno do 
conhecimento, permeadas pelas relações sociais, articulando vivências e 
saberes dos estudantes com os conhecimentos historicamente acumulados 
e contribuindo para construir as identidades dos educandos. 

Por fim, cabe ressaltar que, em muitos contextos, é o livro didático que define o 

que será estudado em Geografia e, mais que isso, como será estudado, ou seja, o 

currículo e a metodologia de ensino adotados pelos docentes. O livro didático pode ser 

uma excelente ferramenta no processo de ensino e aprendizagem e não pode ser 

desconsiderado pelo professor. É muito importante que o professor de Geografia 

conheça e analise o Guia de Livros Didáticos elaborado pelo Ministério da Educação. 

Nesse guia há uma seleção de obras didáticas voltadas ao ensino fundamental, 

resultante de um processo de avaliação, a partir de um conjunto de critérios definidos. 

Essa avaliação tem propósito de garantir que os livros didáticos a serem adquiridos 

pelo Ministério da Educação e distribuídos aos alunos da escola pública de todo o Brasil 

apresentem qualidade.  

Apesar da importância do livro didático no contexto escolar, é fundamental que o 

professor não renuncie ao seu papel de sujeito que constrói a prática pedagógica, 



 

juntamente com os alunos, e que utilize diferentes linguagens e recursos em sala de 

aula. Desse modo, o livro didático não pode ser a única e nem a mais importante 

referência do professor. 
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ANEXOS 

 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES PARA O COTIDIANO DA ESCOLA 

 

Há algumas sugestões para o trabalho do professor com seus alunos em sala de 

aula e fora dela, em diferentes ambientes. Estas propostas são meras sugestões para a 

realização de muitas outras que serão concretizadas de acordo com o planejamento de 

atividades do professor para com seus alunos ou decorrentes de um projeto da escola. 

 

 

Organização de Arquivo e Leitura de Fotografias em Geografia5 

 

A organização de um arquivo de fotografias torna-se um bom acervo para a 

escola e um material imprescindível a ser trabalhado com os alunos em Geografia.  

O arquivo de fotografias poderá conter fotos antigas e atuais de diferentes 

lugares e elas podem ser obtidas em revistas, jornais, cartões postais e, até mesmo, 

fotos que estão guardadas em casa ou tiradas pelos alunos em trabalhos de campo e 

em excursões.  

O arquivo poderá ser organizado em uma caixa de sapatos ou similar e deverão 

ser utilizadas folhas de papelão ou de cartolina ou outro material mais encorpado para 

colar as imagens. Depois de selecionadas e coladas em um material mais resistente, 

basta organizá-las. 

O papel de fundo deverá ter um espaço para a indicação do que trata a imagem, 

conforme o exemplo abaixo. No espaço pequeno, à esquerda, faz-se uma menção à 

imagem, por exemplo: rio, espaço rural, espaço urbano, vegetação, porto, etc. Colar a 

imagem recortada de revistas e outras fontes e, como sugestão, agrupá-las em uma 

                                                
5 Elaborado por Valéria Trevizani Burla de Aguiar, abril de 2008 e publicado na Plataforma Moodle/UAB-
UFJF – Curso de Pedagogia. 



 

caixa de sapatos, conforme o tema tratado. A organização de arquivos de imagens 

pode ser um trabalho coletivo de muitas turmas na mesma escola. 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

Os alunos poderão consultá-las conforme o interesse do assunto que estiver 

sendo proposto para a discussão pelo professor. No verso, pedir aos alunos para 

escreverem a fonte, de onde veio essa imagem, de que jornal ou revista, lugar, autor da 

foto e ano. 

O exemplo seguinte serve como sugestão para o estudo a partir de fotografias: 

A imagem a seguir foi tirada da cidade de Rocamadour, na França, em maio de 

2007. Esta é uma cidade muito antiga, que data das peregrinações de fiéis à santa com 

Rio São Francisco/BA 



 

o mesmo nome, desde a Idade Média e até os dias de hoje. Nela foi construída uma 

capela incrustada numa rocha6.  

 

 
 
A análise da paisagem retratada poderá seguir a seguinte proposta: 

 

1. Descrever a paisagem, a partir do que pode ser observado na fotografia. 

2. Identificar os diferentes elementos nela contidos (da natureza e 

construídos). 

3. Atualmente, uma cidade seria construída num relevo como este? Por 

quê? 

4. O que este relevo interfere nos meios de transporte de pessoas e de 

mercadorias?  

5. Que ações o poder público deveria ter para solucionar o acesso à 

cidade?  

                                                
6 Esta pode ser uma referência que constaria no verso da fotografia. 



 

6. Quais são os tipos de problemas ambientais que poderíamos prever ao 

considerar o relevo local?  

7. Como é o processo de preservação da vegetação local? 

8. Outras questões podem ser levantadas em relação à hidrografia, à 

vegetação: natural ou plantada, vias de acesso asfaltadas, etc. 

9. Comparar a fotografia com outra ou com a paisagem local; estabelecer 

relação entre o que há de comum e o que há de diferente no processo de 

ocupação do espaço.  

10. A questão que possibilita a síntese da análise: qual é a relação que se 

estabelece entre a sociedade e a natureza no espaço geográfico? 

 

Conforme a idade dos alunos ou o ano em que estão, deve-se:  

 

a) localizar a cidade em um mapa;  

b) com o uso de um papel transparente, colocado sobre a fotografia, 

destacar os principais elementos que a compõem (elaboração de 

“croqui”);  

c) verificar de onde ela foi tirada (plano, limites, campo visual); 

d) momento em que ela foi tirada; 

e) identificar, a partir do uso do atlas geográfico, as unidades paisagísticas 

onde se insere; 

f) elaborar legenda ou pequenos textos-sínteses sobre a foto. 

 

O estudo com fotografias, no processo ensino/aprendizagem de Geografia, 

deve ser norteado pela formulação de muitos “por quê?”, posto que uma resposta 

poderá levantar novas questões a serem respondidas acerca da fotografia e 

possibilitará a ampliação de uma pesquisa mais ampla com o uso de outros materiais; 

além do atlas, mencionado anteriormente, livros, sites na internet, revistas, entrevistas, 

conforme o tema abordado, o interesse dos alunos e a série ou ano que os alunos 

estão cursando.  

 



 

Diferentes Olhares, Diferentes Linguagens... 
 

O olhar sobre os diferentes lugares e paisagens, que são parte do espaço 

geográfico, é carregado de distintas esferas de influências: etária, social, emocional, 

cultural, profissional, entre outras. As abordagens atuais do ensino de Geografia 

apontam que esses olhares devem ser considerados por permitirem uma leitura mais 

ampla daquilo que estudamos. 

Para fazer um exercício de como diferentes olhares e diferentes linguagens 

podem ser incorporados ao ensino de Geografia, elegemos um tema: favela. A seguir 

estão postas leituras variadas do tema proposto. A metodologia sugerida poderá ser 

aplicada em diversas situações de ensino. 

 
Leitura 1: O olhar de uma adolescente, moradora de favela. 

 
Caminho de Trilha e Escada 

Karine Rodrigues 
 

O caminho entre a casa e a escola de Maria do Socorro Marinho, doze, parece 
um labirinto. 

Ela mora no alto do morro D. Marta em Botafogo (zona sul do Rio), conhecido 
como um dos mais íngremes da cidade, e estuda em uma escola do bairro, a cinco 
quadras do “pé” do morro. A distância não é tão grande, mas o trajeto é complicado, 
pois não há rua ali. 

Os moradores usam uma trilha de terra batida que serpenteia pelo morro, além 
de degraus de cimento e pontes improvisadas. 

Maria do Socorro leva vinte minutos para chegar à escola. Ela sai de casa às 
12h30, com a irmã, Maria da Guia, 16, que estuda na mesma escola. Elas encontram 
outras crianças pelo caminho. Todas acabam descendo juntas. Elas descem os 
degraus rapidinho, embora geralmente não tenham em que se apoiar. “Quando chove é 
complicado. Escorreguei várias vezes”, diz Socorro. Aqui e acolá, ela dá um pulinho 
para se desviar dos cocôs de cachorro e das poças de água suja. Perto do asfalto, há 
bares minúsculos e camelôs. Socorro passa sem olhar, mas conta que às vezes, dá 
uma paradinha. “A gente compra bala e vê bijuterias”. As duas fazem o caminho de ida 
e volta da escola juntas. “O pai quer assim. É menos perigoso”. 

 
Fonte: Folha de São Paulo. Folhinha. 04 de agosto de 2001. 
 

                                                
 Texto elaborado para a disciplina Geografia II, Curso de Pedagogia da UFJF da Universidade Aberta do 
Brasil. Publicado em 15 de abril de 2010, na Plataforma Moodle. Elaborado pela Profª. Drª. Valéria 
Trevizani Burla de Aguiar, da UFJF e pela Profª. Ms. Juliana Maddalena Dias, Professora de Geografia e 
Tutora de Geografia no curso de Pedagogia da UFJF/UAB. 



 

 
Leitura 2: O olhar de uma criança não moradora de favela. 
Em uma pesquisa com crianças, a pesquisadora pergunta o que é uma favela? A 
criança responde: 

 

“AH! Favela? Eu imagino um monte de casinhas juntinhas no morro, com pouco espaço 
nas ruas, sabe? Deve ser bem apertado... Deve ser calor porque o Rio é muito quente. 
Deve ficar uns bichos na rua, tipo galinha... As pessoas devem subir aquelas 
“escadonas” a pé... Deve dar pra escutar as pessoas falando, sabe? Os vizinhos. 
Porque eles falam alto e é bem apertado. O cheiro deve ser ruim porque o esgoto 
passa no meio de tudo... Deve dá pra ouvir barulho de tiro, de polícia, de bandido... Mas 
eu acho que na favela tem muita gente boa que sofre por causa da violência. Tem 
muito trabalhador que quer fazer um mundo melhor e não é do crime. Deve ter muita 
música e alegria das pessoas que são amigas, sabe?” 
Trecho adaptado da pesquisa: DIAS, Juliana Maddalena. Crianças e Favelas: Percepções, Mediações e 
Sentidos. 2010.  
 
 
Leitura 3: O olhar de autores de livro didático 
 

No livro de Sene e Moreira (2004, p. 477), o tema é tratado a partir de dados 

da ONU e pela definição: 

 “Cinco características para as favelas: acesso inadequado à água potável; falta de 
infra-estrutura ou saneamento básico; aglomerado de moradias; estrutura pobre da 
construção de casas e residências inseguras. São produtos de políticas falidas, maus 
governos, corrupção, sistemas financeiros irresponsáveis e falta de vontade política”. 
 

Moreira (2002, p. 129) apresenta a definição de favela como: 

“aglomerados que reúnem pelo menos 50 moradores, precariamente construídas, 
carentes de infra-estrutura urbana e localizadas em terrenos que não pertencem aos 
seus moradores”. 
 
 
Leitura 4: O olhar estatístico, a partir de entrevistas com moradores de favelas. 

Comunidades ganham voz através de pesquisa 

Pesquisa encomendada pela CUFA mostra opiniões de moradores de favelas. 
Neste domingo, dia 23 de março, o jornal O Globo divulgou uma pesquisa feita pelo 
Instituto Brasileiro de Pesquisa Social (IBPS), a pedido da Central Única das Favelas 
(Cufa). Essa pesquisa montou uma verdadeira radiografia das condições de vida dos 
moradores das favelas cariocas.  



 

Os entrevistados responderam a perguntas sobre moradia, educação, saúde, violência, 
ação policial e outras. O resultado descoberto foi a melhoria da qualidade de vida nas 
favelas, ainda que alguns pontos ainda deixem a desejar.  

Segundo a pesquisa, quase a totalidade dos moradores afirma viver em favelas com 
rede elétrica (98%), água encanada (97%) e esgotamento sanitário (94%). A grande 
maioria informa viver em ruas asfaltadas (77%) e em casas com numeração própria 
(89%). Dos entrevistados, 77% dizem morar em imóveis próprios e 46% têm acesso a 
computador.  

Outros dados também muito relevantes: 36% acham que quem vive na favela tem 
rendimentos iguais aos dos outros habitantes do Rio e 57%, que ganham menos. 
Apenas 3% acham que o morador da favela é miserável. Dos ouvidos, 42% acreditam 
que vivem na mesma condição social de moradores do asfalto. Outros 46% dizem viver 
em condição social inferior e 10% acham que vivem em péssimas condições. 

Algumas conclusões da pesquisa: 

a. AUTO-IMAGEM DOS FAVELADOS: Os entrevistados se veem como cidadãos de 
segunda categoria, de baixa condição social (46.5%) e de baixa condição econômica 
(57.3%). Para eles, a razão fundamental para essa condição social e econômica é a 
"falta de instrução" (30.3%). Para 14.2%, o favelado foi "abandonado pela sociedade". 
Para 11.6%, ele é discriminado pela sociedade e para apenas 6.1% essa situação se 
deve à acomodação do favelado. 

b. IMAGEM DAS FAVELAS: Para os entrevistados, a imagem social das favelas é 
"completamente distorcida". A favela não é "reduto de marginais" para 85.1% dos 
entrevistados e não é lugar de "negro e pobre" para 93.1%. Para 65.4% dos 
entrevistados, a cobertura que a Imprensa faz dos acontecimentos na favela é 
sensacionalista, pois distorce os fatos e usa de preconceitos.7 

Fonte: www.cufa.org.br (acesso em 12/04/2010) 

 

Leitura 5: O olhar do fotógrafo 
Busque na internet fotos que retratam favelas no Rio de Janeiro. 
 
Leitura 6: Visite o Google Earth. Localize o Rio de Janeiro e, depois, uma favela.  
 
Leitura 7: Leia e discuta com seus colegas a visão de favela apresentada pelo Plano 

Diretor de Juiz de Fora: 
                                                
7 Para informações da pesquisa completa, consulte o site: www.cufa.org.br; outras informações no site:  
www.favelatemmemoria.com.br 
 



 

 
Para um Plano Diretor que se propõe a estimular a integração urbana, de modo 

que a “cidade real” receba o mesmo tratamento dado à “cidade formal”, torna-se 
indispensável identificar e caracterizar as áreas onde ocorrem condições de habitação 
subnormal. 

Como áreas de ocupação subnormal foram considerados os assentamentos 
originados de ocupações irregulares, isto é, as chamadas “invasões”, que se 
caracterizam pela ocupação em área de propriedade de outrem, seja ela pública ou 
privada; áreas carentes de infra-estrutura e serviços públicos definidos, como redes de 
água, esgoto, coleta de águas pluviais, iluminação particular e pública, calçamento e 
outros serviços públicos, sobretudo coleta de lixo, e áreas já servidas de infra-estrutura 
e serviços e com a posse legitimada, mas cujas condições de habitabilidade e conforto 
colocam-nas em posição de inferioridade em relação ao seu meio, sendo distinguidas 
da vizinhança como locais de pobreza e subnormalidade. 
 
Fonte: Juiz de Fora, Prefeitura Municipal. Plano Diretor de desenvolvimento urbano de Juiz de 
Fora. Juiz de Fora: FUNALFA Edições, 2004, p. 333-334.  
 
 
Leitura 8: Depois desses diferentes olhares externos, qual é a sua leitura de favela? 

 

Outra Linguagem: Entrevistas8 
 

1. Desenvolvimento da linguagem oral: a prática da entrevista em Geografia 

O uso de múltiplas linguagens, como citado anteriormente, possibilita maior 

riqueza às abordagens de temas no âmbito da Geografia Escolar. O foco aqui é a 

linguagem oral, domínio que envolve a participação dos alunos e de outros atores 

sociais na construção de saberes geográficos. A oralidade é, por excelência, dialógica, 

e a entrevista, por sua vez, constitui-se num locus privilegiado do inter-relacionamento 

humano. Forma de comunicação que possibilita, entre duas ou mais pessoas, a 

obtenção de informações importantes a determinado conteúdo, a entrevista descortina 

valores, pontos de vista, anteposições, crenças, problemas sociais, visões de mundo. 

Através dessa prática, podem-se acrescentar informações àquelas que já se possui, 

ampliando-se os conhecimentos a partir da interação entre os sujeitos.  

Mais que recolher dados, a entrevista permite compreender melhor determinado 

contexto ou situação, constituindo-se para os alunos um processo de aprendizagem. 

                                                
8 Elaborado pelo Prof. Ms. Leandro Faber Lopes 



 

Isso é possível, pois permite, por exemplo, testar ou levantar hipóteses a respeito de 

um assunto sugerido como objeto de estudo. Seguindo o mesmo raciocínio, destaca-se 

que tanto a investigação quanto o diálogo são importantes ao desenvolvimento 

intelectual dos alunos. É possível, através desse tipo de pesquisa, produzir 

conhecimento, ou seja, fazer ciência, o que fundamenta sua aplicação no ensino de 

Geografia. Ao estabelecer o diálogo com o entrevistado, cria-se um espaço para a troca 

de olhares e para o debate. Os processos de apreensão, ordenação, sistematização, 

discussão, crítica e conclusão, entre outros, desenvolvidos pelos alunos no ambiente da 

sala de aula e através dos conteúdos programáticos, podem ser operacionalizados na 

direção da prática da entrevista (ALTRICHETER et al., 1993). 

Um trabalho com entrevista pode ser desenvolvido de maneiras diversas, pois o 

professor pode optar por diferentes formatos. Por exemplo, há que se definir se a 

entrevista será do tipo qualitativa ou quantitativa, e ainda se será estruturada, 

semiestruturada ou não estruturada, conforme breve discriminação abaixo. 

 

2. Entrevista qualitativa 

A entrevista qualitativa é organizada de forma a permitir que o entrevistado 

exponha suas ideias, experiências e pontos de vista diferenciados sobre o assunto 

tratado. São, portanto, perguntas que dão ao entrevistado maior liberdade de 

expressão, estimulando-o a pensar livremente a respeito de determinado tema ou 

conceito. 

Exemplos de questões em uma entrevista qualitativa: 

1. Quais são as vantagens do ensino técnico para a formação de um profissional para a 

próxima década? 

2. Que conhecimentos e competências deve ter um profissional da área de saúde hoje? 

3. O que mais pesou na escolha de sua carreira: a questão salarial ou a realização 

profissional? 

4. Na sua área de atuação, qual a importância de se manter atualizado com as novas 

tecnologias? 



 

5. Atualmente, que outros conhecimentos e competências, além dos específicos, 

devem ter os profissionais da área da comunicação social? 

6. A pós-graduação é fator determinante para se fazer carreira no seu campo 

profissional? 

7. O plano de carreira desta empresa contempla os profissionais com maiores graus de 

escolaridade? 

8. Qual a importância do domínio de uma segunda língua para sua carreira 

profissional? 

 

3. Entrevista quantitativa 

Neste tipo de entrevista, busca-se o agrupamento estatístico das respostas, 

transformando-as em valores percentuais, explicitados em gráficos ou tabelas. É mais 

indicada para apurar opiniões dos entrevistados, utilizando-se para isso instrumentos 

estruturados na forma de questionários. Para maior precisão dos resultados, a pesquisa 

quantitativa exige maior número de entrevistados que a do tipo qualitativa. 

 Exemplos de questões em uma entrevista quantitativa: 

1. Quantas pessoas moram nesta residência?  

a) Apenas 1   

b) de 2 a 3     

c) de 4 a 5     

d) 6 ou mais  

2. Quantas têm trabalho remunerado?  

3. Dentre essas, quantas concluíram: 

a) Curso profissionalizante  

b) Ensino fundamental  

c) Ensino médio     

d) Ensino Superior   

4. Qual a renda mensal familiar? 

a) Até um salário mínimo. 

b) De dois a três salários mínimos.         



 

c) De quatro a cinco salários mínimos.  

d) Acima de cinco salários mínimos. 

 

 

4. Entrevista estruturada, semiestruturada ou não estruturada: que formato 
escolher? 

Na entrevista estruturada as perguntas são previamente definidas e apresentam 

a mesma ordem e redação idêntica para todos os entrevistados. Nesse modelo, obtêm-

se respostas com maior direcionamento, objetivas, pois não se prevê a possibilidade de 

mudanças no ordenamento e no conteúdo das questões lançadas pelo entrevistador. 

A entrevista semiestruturada também apresenta questões previamente 

formuladas, porém suficientemente abertas e sem uma ordem rígida, que podem ser 

modificadas de acordo com o curso que tomou o diálogo. Assim, é possível, por 

exemplo, deixar que a conversa com as pessoas entrevistadas transcorra mais 

livremente. 

Um terceiro tipo é a entrevista não estruturada, baseada na conversação informal 

do dia a dia, sem perguntas diretas e previamente formuladas. Nesse caso, a 

espontaneidade da interlocução se torna um aspecto positivo, mas sob o risco de se 

obter informações mais fragmentadas e com menor grau de detalhamento que as 

anteriores. 

Como contribuição à prática sugerida, apresentamos a seguir dois exemplos de 

trabalhos escolares a partir do uso da entrevista, nos quais se procurou valorizar 

inúmeras competências e atitudes dos alunos, como: a capacidade de organização 

para trabalhos em grupos; a redação de perguntas para a entrevista, num primeiro 

momento, e depois de textos resultantes; o registro e a análise de dados e informações 

relevantes àquilo que se propôs pesquisar; a confecção de gráficos e tabelas; o olhar 

para o outro com respeito e consideração; a tolerância e o respeito para com opiniões 

divergentes, dentre outras. 

 



 

5. TEMA DA ENTREVISTA: Vida e Trabalho no Século XXI 

A produção de material para esta atividade possibilita o contato dos alunos com 

profissionais de áreas diversas e seus campos de atuação, aproximando-os do mundo 

do trabalho. Essa aproximação pode auxiliá-los a compreender os mecanismos que 

regem o mercado de trabalho, como a exigência de qualificação profissional por parte 

dos empregadores, a realização pessoal e a importância do trabalho na vida das 

pessoas, a questão que envolve as condições de trabalho e a remuneração, vocação 

versus necessidade na escolha da carreira etc. Mais que isso, traz para a sala de aula o 

olhar para o outro com respeito e admiração. A interação com pessoas aposentadas 

também é importante, a fim de despertar nos alunos o interesse e o respeito por 

aqueles que dedicaram suas vidas ao trabalho. 

 

Exemplo 1  

A ideia é selecionar determinados setores de atividades profissionais que serão 

distribuídos aos alunos, organizados em grupos, de acordo com o critério do professor. 

Este deve observar as limitações da turma, como a faixa etária ou as possibilidades de 

acesso àqueles profissionais, levando-se em conta ainda a localização da escola – se é 

de bairro ou está na região central da cidade, ou mesmo se é uma escola rural. Ao se 

trabalhar com profissionais de áreas diversas, é possível maior enriquecimento do 

tema, pois as profissões apresentam diferentes características e exigências. Isso amplia 

os olhares e os ganhos de conhecimento por parte dos alunos envolvidos.  

 

Planejamento 

Para que os objetivos dessa investigação sejam alcançados de maneira 

satisfatória, há necessidade de realizar um bom planejamento, que deve contemplar, 

minimamente, três etapas:  

a) Definição dos objetivos (geral e específicos), pois disso depende o sucesso do trabalho, 
ou seja, encontrar respostas relevantes às perguntas iniciais. Nessa fase, é fundamental 
que os alunos tenham definida uma base teórica mínima sobre o assunto abordado, 
bem como uma clara orientação sobre aquilo que se espera alcançar ao final da 
pesquisa. 



 

 

b) A etapa seguinte deve ser a de formulação das perguntas que irão orientar a 
entrevista. As questões devem ser feitas a partir dos objetivos estipulados 
anteriormente. Devem obedecer a princípios como: os objetivos da entrevista; a 
natureza do conteúdo; que tipo de informação se espera obter; se a entrevista 
será quantitativa ou qualitativa, ou ainda se será estruturada, semiestruturada ou 
não estruturada. 
 

c) A última fase é a de realização da entrevista, quando os alunos devem ser 
previamente orientados a fazerem, além das anotações comuns a esse tipo de 
atividade, outras de ordem geral, como as reações dos entrevistados (verbais e 
não verbais), a hora e o local da entrevista – por exemplo, se foi realizada na 
residência ou no ambiente de trabalho do entrevistado. Finda essa etapa, cabem 
os trabalhos de registro, análise e interpretação das informações obtidas. 

  

    Orientações para a realização das entrevistas:  

a) O professor deve, inicialmente, definir a forma como o trabalho será 
desenvolvido, se individualmente ou em grupo. Sugerimos aqui o segundo caso, 
pois a organização dos alunos em grupo facilita sua execução. 

b) Os grupos entrevistarão dois ou mais profissionais de determinado setor, cuja 
escolha pode ser feita com a participação dos próprios alunos a partir da 
seguinte questão: que profissionais tornariam a pesquisa mais interessante aos 
objetivos propostos? 

c) Quando possível, as entrevistas podem ser feitas no próprio ambiente de 
trabalho, respeitando-se as questões de segurança e evitando-se 
constrangimentos aos trabalhadores; caso isso não seja plausível, os alunos 
podem marcar as entrevistas para os horários de folga das pessoas 
entrevistadas. 

d) Cabe ao professor definir o modelo da entrevista, considerando-se os dois 
aspectos anteriormente apresentados: I. qualitativa ou quantitativa; II. 
estruturada, semiestruturada ou não estruturada. 

e) As perguntas que irão conduzir a entrevista devem ser previamente 
estabelecidas pelo professor, que pode, inclusive, pedir a participação dos 
alunos nesse processo, tornando-o mais envolvente e interativo. 

 
    Após as entrevistas: 

a) Os alunos devem produzir um material a ser apresentado ao professor e à turma, 
de maneira que possam relatar aos colegas suas experiências nas entrevistas, 
destacando aquilo que mais gostaram e o que lhes foi acrescentado, qual foi o 
ganho de conhecimento sobre aquela carreira e, em sentido mais amplo, sobre o 
mercado de trabalho. O professor pode organizar essa apresentação na forma 
de um debate, estabelecendo as regras para que os alunos desenvolvam a 



 

capacidade de ouvir as opiniões alheias e a respeitá-las, mesmo quando foram 
divergentes das suas. 

b) A parte visual desse trabalho pode ser apresentada de diversas maneiras, desde 
a produção de cartazes contendo fotografias, imagens e informações referentes 
àquela profissão, até a confecção de um painel de fotografias dos profissionais 
em seus locais de trabalho, cujas fotos devem conter título e legenda. Tanto os 
cartazes quanto o painel fotográfico podem ficar expostos na escola por uma 
semana, em local disponível às demais turmas. 

 
 

Avaliação 

A avaliação do trabalho deve variar conforme a idade dos alunos e os objetivos 

do professor, que pode fazer isso de várias maneiras: através do debate anteriormente 

sugerido; pela elaboração de uma série de questões pertinentes ao tema da entrevista; 

através da produção de materiais como textos e cartazes, entre outras. Ressalta-se 

aqui a importância de que todo o processo seja avaliado, desde a organização dos 

grupos antes e durante a realização das entrevistas, até a fase final, com a produção de 

materiais e o debate na classe. 

 

Questões sugeridas para orientar o debate em sala: 

1. O que é mais importante na escolha da carreira profissional, vocação ou 

necessidade? 

2. Quais foram ou são as maiores dificuldades para se alcançar a realização 

profissional? 

3. Qual o peso das condições de trabalho e remuneração na escolha da profissão? 

4. Qual a importância da qualificação profissional para a inserção no mercado de 

trabalho? 

5. Qual o peso da qualificação continuada para determinadas atividades 

profissionais? 

6. O nível de escolaridade está diretamente relacionado com a realização 

profissional? 



 

7. Os profissionais entrevistados, em sua maioria, são locais ou provenientes de 

outras cidades e estados brasileiros? Em caso afirmativo, liste os principais 

locais de origem desses trabalhadores. 

8. O que mais lhe chamou à atenção a respeito daquela profissão? 

9. Como vivem os aposentados no Brasil O que precisa mudar em relação a isso?  

10. O que mais lhe chamou a atenção a respeito daquela profissão?  

 

Exemplo 2  

Outra sugestão é adaptar todo o planejamento anteriormente sugerido, mas ao 

invés de levar os alunos a campo, convidar um ou mais profissionais para irem à sala 

de aula, onde seriam feitas as entrevistas. Nesse caso, torna-se particularmente 

interessante o trabalho com alunos das séries iniciais, que, por questões óbvias, teriam 

maiores dificuldades de realizar a proposta sugerida no primeiro exemplo. Caso se opte 

por esta ideia, os alunos podem ajudar na escolha do profissional a ser entrevistado, 

assim como na elaboração das perguntas que orientarão o trabalho.  

Pesquisas junto a profissionais como o policial, o bombeiro, o carteiro, o 

entregador de gás, o gari, o motorista de ônibus, entre outros, podem se tornar muito 

enriquecedoras para os alunos, especialmente porque determinadas atividades são de 

fundamental importância no cotidiano da cidade. 

Ao trazer para a sala de aula determinado trabalhador, pode-se optar pela 

entrevista semiestruturada, dando à conversa um tom menos formal e mais agradável 

para ambas as partes. 

 

Sugestão para entrevista com um membro do Corpo de Bombeiros: 

1. O que o levou a se tornar um bombeiro? 

2. Quais são as principais atribuições de um bombeiro? 

3. Que treinamentos deve receber um bombeiro durante sua formação? 

4. Como foi a preparação para enfrentar situações tão perigosas comuns em sua 

profissão? 



 

5. O que você sente ao ajudar pessoas que estão numa situação de risco, como 

deslizamentos de terra e inundações? 

6. Desde sua formação como bombeiro, qual a importância dos treinamentos 

realizados periodicamente? 

7. Ao ajudar uma pessoa em apuros, como o bombeiro mantém o autocontrole?  

8. É preciso ter muita coragem para se tornar um bombeiro? Quais suas maiores 

limitações? 

9. Qual foi o maior desafio que você enfrentou em toda sua carreira? 

10. Em sua opinião, o bombeiro é um profissional devidamente reconhecido pelo 

Estado e pela sociedade como um todo? 

 
Uso da televisão em sala de aula9 

 

 Atividade proposta: O Haiti10 

 

O uso de diferentes liguagens tem pautado o ensino de Geografia em nossa 

história mais recente. Trabalhar diferentes fontes em sala de aula enriquece o diálogo 

geográfico e amplia as possibilidades de leitura do mundo. Pensar a utilização da 

televisão em sala de aula é permitir a aproximação de uma liguagem que possui a força 

de sua atuação no cotidano de nossos alunos. 

Essa força também orienta nossas conversas, basta relembrar os últimos temas 

que discutiu com seus amigos. Havia algo que foi noticiado pela TV? Nesse sentido, 

vasto é o campo de atividades que podem ser desenvolvidas a partir desse recurso 

midiático. Dentre eles é possível destacar as telenovelas, os noticiários, os seriados e 

as propagandas exibidas nesse circuito. Portanto, diante das inúmeras possibilidades 

essa proposta de atividade se focará nos noticiários exibidos na TV aberta do Brasil 

devido ao seu campo de abrangência e audiência. 

                                                
9 Texto elaborado por Juliana Maddalena Dias, Mestre em Educação pela UFJF. 
10 Essa sugestão sobre o Haiti poderá ser adaptada para outros temas ao longo dos anos. 
 



 

 Escolha do tema: 

O tema deve estar adequado à faixa etária. Portanto, apesar das notícias não 

serem exibidas por faixa de idades, a abordagem em sala de aula poderá ser. Dessa 

forma, uma série escolar mais avançada permite maiores enfoques e interseções com 

os conteúdos estudados. Para essa atividade, a proposta é que nosso olhar se volte ao 

forte terremoto que atingiu o Haiti em 12 de janeiro de 2010. 

 Preparação do material: 

As imagens, seguidas de suas reportagens, deverão ser previamente 

selecionadas e analisadas pelos professores. Existem algumas maneiras de se ter 

acesso a reportagens exibidas em janeiro de 2010: 

- Acervo pessoal com gravações realizadas em casa; 

- Busca em emissoras que noticiaram o tremor; 

- Pesquisa em sites de busca (Google, Cade, Aonde, Ask e outros), através de 

expressões como: “terremoto no Haiti”; 

- Pesquisa em sites que hospedam vídeos (Youtube, Vídeos.google e outros); 

- Pesquisa em sites de emissoras (Globo.com; R7.com; Sbt.com.br; Band.com.br 

e outras). 

 Análise do material na relação com o ensino de Geografia sobre o Haiti: 

Ao analisar o material com antecedência, observe a linguagem, as imagens 

utilizadas e possíveis links que acompanham a reportagem. Verifique os pontos que 

deverá abordar de acordo com o que se propõe a trabalhar sobre a temática. 

 Algumas questões para reflexão: 

Ao planejar a atividade, elabore questões que atravessem o conteúdo geográfico 

e dialoguem com a formação de nossos alunos. Sugestões: 

- Qual a noção que os alunos tinham sobre o Haiti antes do destaque na mídia 

na época de seu terremoto? 

- Os alunos conheciam sua localização no continente? 



 

- Com as imagens, qual ideia do país que os alunos passaram a estabelecer? 

- O que os livros didáticos exploram sobre o Haiti? 

- O que mudou na configuração da paisagem e na divulgação dela para os 

outros países do mundo? 

- Qual a relação entre a formação e transformação do relevo terrestre com o 

forte tremor? O que são e como se formam as zonas sísmicas? 

- Quais foram os estragos vividos pelo país? Qual seria a projeção de 

recuperação? Como foi a ajuda de outros países? Como o Haiti se relaciona 

internacionalmente? 

- O que os alunos sentiram pelos haitianos? Quais os sentimentos e sentidos 

foram mais fortes na época do tremor e durante a exibição das imagens em sala de 

aula? 

- Se o mesmo tremor tivesse ocorrido no Japão, quais seriam as 

repercussões? Quais as consequências? Quais os olhares do mundo? No Japão não 

existem tremores assim? Quais as semelhanças e diferenças entre as causas e 

consequências dos tremores no Haiti e no Japão? 

- Quais as características socioeconômicas e geográficas do país? Por que 

tanta morte e destruição? Como viviam e como vivem os haitianos? 

- Qual a porcentagem de alunos que gostaria de conhecer o Haiti? Quais as 

justificativas? 

 

 Produção de material: 

Após a exibição das reportagens e a partilha em sala de aula, oriente os alunos 

para que criem manchetes de jornais e/ou reportagens sobre o Haiti. Aproveite para 

observar o enfoque que atribuirão em suas matérias e comparar com a produção 

midiática. Qual Haiti eles gostariam que o mundo conhecesse por suas notícias? Quais 

imagens exibiriam? 

Esse material também poderá ser uma produção avaliada pelos demais 

professores da turma, sobretudo o professor de História e de Português. 



 

GEOGRAFIA URBANA11 

 

As cidades são objeto privilegiado do ensino de Geografia, posto que, hoje, a 

maior parte da população mundial é urbana e, em Juiz de Fora, cuja população 

municipal reside predominantemente na zona urbana, esta temática deve percorrer toda 

proposição da Geografia Escolar. 

Além disso, cabe ressaltar que no espaço urbano encontramos inúmeros 

referenciais de estudos que permitem abordá-los de forma interdisciplinar. A cidade 

pode ser estudada sob diferentes pontos de vista: olhá-la internamente e/ou concebê-la 

como parte de um sistema de relações e processos de âmbito regional, nacional e 

mundial que estão num contínuo processo de mutação.  

Há, portanto, diferentes facetas do espaço urbano que podem (e devem) ser 

tratadas no ensino fundamental. Eis uma proposta de plano de trabalho que procura 

sugerir distintos caminhos para o estudo da cidade, a ser adequada aos diferentes anos 

escolares. 

 

Tema 1 – Sítio Urbano 

A cidade se localiza e se desenvolve em uma base físico-territorial a que 

denominamos de “sítio urbano”. Em decorrência, ele pode nortear a expansão e a 

forma da cidade. Para estudar o sítio urbano, algumas questões podem ser feitas: 

1. Como é a forma geral do relevo da cidade? 
2. Como a cidade, ao se expandir, ocupou esse relevo? 
3. Que tipos de problemas podem ser detectados na cidade na época de chuvas em 
relação à ocupação do relevo? 
4. Como estão dispostos os rios e os córregos da cidade? 
5. No período de chuvas mais intensas, que problemas eles apresentam? 
6. O esgoto da cidade é tratado antes de chegar aos rios? Onde e como? 
7. Para onde vão os rios da cidade? (rede e bacia hidrográfica) 
8. Como são aproveitados os rios da cidade? (fornecimento de água, de energia, 
transporte, etc.) 
9. Existe cobertura vegetal nas margens dos rios? Para que elas servem? 

                                                
11 Elabora pela Profª. Drª. Valéria Trevizani Burla de Aguiar.  



 

10. E a vegetação da cidade, como ela é distribuída pelas ruas, praças, jardins, parques 
e outros locais? 
11. Qual é a importância da arborização das cidades? 
12. Existe alguma relação entre vegetação e fauna nas cidades? 
13. À medida que a cidade cresce, o que ocorre com a vegetação e com o relevo? 
14. Comparar a cidade estudada com outras da região, de outros estados e de outros 
países nos itens acima propostos. 

 
Leia o texto seguinte. Relacione-o com a expansão da cidade e com as questões 

anteriormente propostas: 

Ilha de Calor 

Centro é até 5 graus mais quente que bairros 

A diferença de temperatura entre a região central de Juiz de Fora, considerada a mais 
importante ilha de calor da cidade, e bairros de periferia está aumentando. Conforme 
estudo do Laboratório de Climatologia e Análise Ambiental da UFJF, o calor observado 
no termômetro instalado no Colégio Stella Matutina, na Avenida Independência, é até 
cinco graus mais intenso que o medido no mesmo dia e horário na região da Cidade 
Alta. O monitoramento foi realizado durante o último mês, e a maior diferença ocorreu 
por volta das 20h, considerando o horário de verão. Conforme a professora Cássia de 
Castro Martins Ferreira, coordenadora do laboratório, que é ligado ao Departamento de 
Geociências, uma série de variáveis explica esse gradiente elevado de temperatura. "É 
preciso considerar a diferença de altimetria, já que o campus da UFJF fica em um bairro 
mais alto. Além disso, padrões de apropriação do espaço urbano, como adensamento 
populacional, índice de verticalização das construções, concentração de tráfego e 
quantidade de áreas verdes também interferem no microclima." 

O pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Lincoln Alves, 
afirma que o aquecimento continuado nas ilhas de calor é uma tendência mundial. "O 
fenômeno é mais acelerado em centros de médio e grande porte e impactam 
diretamente na vida da população. Quem trabalha e mora nestas ilhas sofre com o 
desconforto térmico. Além do mal-estar provocado pelo excesso de calor, que atrapalha 
até mesmo o sono, as condições propiciam maior concentração de poluentes, piorando 
sensivelmente a qualidade do ar." Segundo ele, se as características de urbanização 
forem mantidas, com impermeabilização do solo e aumento na frota de veículos, 
associada ao desmatamento, as ilhas de calor se intensificarão cada vez mais. "Existe 
a tendência de as pessoas deixarem os centros em busca de melhor conforto térmico, 
mas, a longo prazo, isso implica no deslocamento das ilhas para outras regiões, porque 
os bairros de atração terão aumento na circulação de veículos e ganharão 
empreendimentos, comércio e serviços para atender a nova demanda."  

Cássia Ferreira explica que a temperatura média de Juiz de Fora era de 18,9 graus há 
30 anos e que, na última década, considerada a mais quente da história, houve 



 

aumento de 0,2 grau. "O ano de 2002 foi um dos mais quentes na cidade, com 
temperatura média de 20 graus." A professora afirma que a oscilação de 0,2 grau pode 
ser considerada reduzida e ainda não interfere em atividades como a agricultura, por 
exemplo. Ela avalia, porém, que o aquecimento preocupará na medida em que se 
mantiver. O pesquisador Lincoln Alves, ligado ao Centro de Sistema Terrestre do Inpe, 
tem a mesma opinião. "Na comparação com as médias do Brasil, cujo aquecimento na 
década 2001-2010 oscilou de 0,5 grau a 1 grau, a cidade não está em situação 
preocupante. Porém, mesmo no cenário mais otimista, considerando uma mudança de 
postura das pessoas e dos governantes, com redução nas taxas de emissão de 
poluentes, ainda esperamos que o aquecimento se mantenha por mais um tempo."  

O meteorologista da Cemig, Ruibran dos Reis, afirma que o aumento das temperaturas 
médias do planeta implica na maior frequência de eventos extremos, como secas, 
chuvas, quedas de granizo e rajadas de vento. "Em Juiz de Fora, registramos vendaval 
recorde de 130 quilômetros por hora em outubro." Segundo ele, outro exemplo deste 
cenário é o tornado observado no último fim de semana em Uberlândia. "Trata-se de 
um fenômeno raro, que deve se tornar cada vez mais frequente." 

Fonte: Jornal Tribuna de Minas. Juiz de Fora, 09/12/2010, p. 3 

 
O uso do jornal em sala requer uma averiguação do texto pelo professor. No 

exemplo, o repórter transcreve a opinião de três profissionais distintos que abordam a 

temática na mesma direção. 

 

Tema 2 – Expansão Urbana 

As parcelas da cidade (bairros, por exemplo) datam de diferentes épocas de seu 

crescimento/expansão, da mobilidade da população e de sua inserção no país e no 

mundo. 

1. Identificar, na cidade, áreas mais antigas e mais recentes, através da observação de 
suas construções. 
2. Comparar mapas antigos e recentes da cidade, em distintos momentos históricos, 
para compreender as tendências de direções de sua expansão. 
3. Relacionar políticas econômicas e sociais que interferiram nessa expansão. 
Considerar os diversos atores que as constituem: poder público e iniciativa privada 
locais; planos regionais ou nacionais de investimentos urbanos. 
4. As diferentes parcelas da cidade têm diferentes funções: residencial, comercial, 
industrial, institucional, de lazer e outras. Identificá-las, a partir do bairro da escola, 
outros bairros e a configuração do centro principal. Entender que as funções dos bairros 
da cidade podem mudar ao longo do tempo. 



 

5. As diferentes funções da cidade estão relacionadas com outras cidades na região, no 
país e no mundo. Lembrar que os limites entre as cidades e entre a cidade e seu 
entorno rural, quaisquer que sejam, nunca são estáticos. 
6. Em todos os países, as cidades se dividem em zonas que refletem o status social e 
econômico da população. 
7. As cidades podem ser de distintos tamanhos demográficos e podem crescer e 
decrescer ao longo do tempo. As análises dos censos demográficos sinalizam esse 
fato. 
8. Entrevistar moradores antigos do bairro e indagar sobre as mudanças ocorridas no 
comércio, nas construções, no arruamento. 
9. Juntamente com o professor de História, organizar um roteiro para o estudo da 
evolução histórica do bairro. 

 
 

Tema 3 – Mobilidade Urbana 

As cidades são ocupadas por pessoas que se deslocam cotidianamente. 

1. Dentro de uma cidade, as pessoas: visitam umas às outras; deslocam-se para o 
trabalho, para a escola, para as compras, para a busca de atendimento de suas 
necessidades pessoais (atendimento médico, busca de serviços diversos). 
2. Como as pessoas se deslocam dentro das cidades? 
3. Que tipos de transportes utilizam? Como é a qualidade desse transporte? O 
transporte da população em massa é fundamental para um planejamento urbano. Como 
ele ocorre na cidade? 
4. Como é o trânsito na cidade e que propostas podem ser levantadas para torná-lo 
mais eficaz? 
5. Como as pessoas se deslocam para a zona rural? 
6. Entre as cidades da região e do país, como é feito o deslocamento das pessoas? 
As informações entre fluxos de ônibus e de avião projetam a cidade em contextos 
regionais, nacionais e internacionais. O estudo desenvolvido a partir de levantamentos 
de dados de transportes pode apontar para relações interessantes de uma cidade.  Por 
exemplo, através do número de ônibus que saem de Juiz de Fora para outras cidades, 
podemos analisar a intensidade das relações que se estabelecem entre elas conforme 
maior ou menor número de viagens diárias. 
7. Os meios de transportes em todas as cidades são iguais? 
8. Todas as pessoas têm o mesmo acesso aos meios de transportes? 
 

 
Tema 4 - Moradia 

Todas as pessoas têm necessidade de um abrigo, de uma moradia. 

1. Como moram as pessoas na cidade? 
2. Existem diferenças nas moradias urbanas? 



 

3. Quem mora bem e quem mora mal? 
4. Quais são os requisitos para morar bem? 
5. Quem deve ser responsável pela infraestrutura necessária às moradias: fornecimento 
de água, escoamento de esgoto, fornecimento de energia, calçamento das ruas, entre 
outros aspectos relativos ao morar nas cidades? 
6. Que problemas decorrem de morar em encostas íngremes e em margens de rios? 
7. Em todos os países as pessoas moram de maneira parecida? Existem diferenças 
sociais, econômicas e culturais que interferem na forma de habitar? 
8. Qual a diferença entre bairros e condomínios horizontais fechados? 

 
 

Tema 5 – Poluição e meio ambiente 
 

1. O que é limpo e o que é sujo na escola? 
2. O que é limpo e o que é sujo em torno da escola? 
3. Onde é jogado o lixo da escola e do bairro? Quem o recolhe? 
4. Há cheiros que agradam ou que incomodam na escola e em torno dela? Quais são 

eles? 
5. O que acontece de bom ou de ruim quando chove nas imediações da escola? Tem 

relação com o lixo? O que você faria para mudar? 
6. O sol é bom ou incomoda em algumas situações? 
7. Há coleta de lixo na cidade? Quem é responsável por ela? 
8. Há pagamento de taxa por tal serviço? Quem paga a tarifa? 
9. Para onde vai o lixo da cidade? 
10. Para onde vai o lixo da zona rural? 
11. Existe coleta de lixo seletiva em toda a cidade? Qual é o destino dessa coleta? 
12. Há cooperativas de catadores de lixo reciclável na cidade? Como funcionam? 
13. Todo o lixo é reciclável? 
14. Por que é necessário reciclar o lixo? 
15. Em todo o Brasil e nos demais países do mundo há políticas de reciclar o lixo? 
16. Existe, na sua cidade, a comercialização de produtos feitos de material reciclado? 
17. Quais são os maiores poluidores do ar? 
18. É possível diminuir essa poluição? 
19. Além da poluição do ar, existe a poluição sonora e visual? Existem ações para o 

combate dessas poluições? 
20. Quais os impactos das práticas agrícolas nos solos e nas águas em áreas rurais? 
21. Existem organismos que se voltam para a preservação da vida na Terra? Em sua 

cidade, há alguma iniciativa nessa direção? 
 
 
 
 



 

Questões Ambientais12 

 
 

A Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental, realizada em 

Tbilisi, no ano de 1977, na Geórgia (Conferência de Tbilisi – como ficou conhecida), 

definiu o rumo e a importância da Educação Ambiental no mundo, propondo que ela 

fosse contínua, que deveria atingir a todas as idades e ser realizada dentro e fora da 

escola. 

Gradativamente a preocupação com as questões ambientais ganha espaço 

dentro e fora das escolas. Vale ressaltar que a Educação Ambiental deve ter um 

tratamento interdisciplinar, conforme está enfatizado nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais – Temas Transversais. Nessa publicação, ressalta-se a necessidade de se 

construir uma “sociedade mais sustentável, socialmente mais justa e ecologicamente 

equilibrada. Isso significa que defender a qualidade do meio ambiente, hoje, é 

preocupar-se com a melhoria das condições econômicas, especialmente da grande 

maioria da população mundial que, de acordo com dados da ONU, se encontra em 

situação de pobreza e miséria.” (PCN, p. 183). 

As atividades seguintes têm por objetivo despertar no aluno o interesse por 

questões ambientais que estão afetas ao seu cotidiano de vida. As propostas de 

trabalho podem ser adequadas para qualquer série do ensino fundamental e médio. 

Organizamos dois eixos temáticos, vegetação e desperdício e aproveitamento de 

recursos naturais, a título de exemplo para os professores, entendendo que muitas 

outras atividades, norteadas por essa temática, poderão ser elaboradas. O trabalho a 

ser desenvolvido com os temas propostos deve nortear reflexões acerca do 

consumismo, da função da tecnologia no mundo moderno, da distribuição da riqueza, 

da urbanização e das formas de relacionamento do homem com a natureza. 

 

Tema I – Vegetação 
 

                                                
12 Doutora em Geografia e Professora do Departamento de Geociências da Universidade Federal de Juiz de Fora.  
Atividades elaboradas em outubro de 2005 e setembro de 2006. 
 



 

A vegetação é fundamental para a sobrevivência do homem na superfície 

terrestre. As plantas existem na Terra há mais de 450 milhões de anos. Acredita-se que 

existem cerca de 250 mil espécies de plantas espalhadas pelo mundo e muitas delas 

convivem conosco nas cidades. Há vegetais de diferentes portes: arbustos, gramíneas 

e uma infinidade de outras plantas. Nas áreas urbanas, a vegetação contribui para a 

diminuição dos ruídos e da temperatura, ajuda a umidificar o ar, mantém a fauna e 

melhora a estética; portanto, as cidades devem ser bem arborizadas. 

 

Atividade I  
Escolha uma rua arborizada, a sua ou uma próxima de sua casa e observe os 

tipos de vegetação que nela existem, desde árvores, arbustos, até aquela gramínea 

que nasce entre as fendas da calçada. Trace uma planta da rua e assinale os locais 

onde foram encontrados vegetais. Elabore uma legenda para a planta que você fez. 

Escreva um texto sobre os vegetais encontrados. 

Com a ajuda dos professores de Geografia e de Ciências, procure identificar 

os vegetais encontrados. 

Discuta com seus colegas sobre a importância da vegetação da rua, levando 

em consideração: 

a) As árvores frutíferas atraem pássaros que são importantes para comerem 

insetos; 

b) Alguns insetos transmitem doenças aos homens. 

c) Se as árvores de uma cidade forem sempre da mesma espécie, o que 

poderia acontecer? 

d) Existe alguma maneira adequada para o plantio de árvores nas cidades? 

e) As árvores nas calçadas estão plantadas de forma a não dificultar a 

circulação das pessoas? 

 
Atividade II 

As árvores são muito importantes para uma cidade, pois melhoram a qualidade 

de vida de seus habitantes. Para a arborização urbana, deve-se elaborar um 

planejamento para a escolha dos locais mais apropriados e do tipo correto de árvore; a 



 

relação entre arborização e as atividades urbanas nem sempre são harmônicas. A 

vegetação nas calçadas é aquela que causa maiores problemas para as pessoas. 

Veja algumas orientações que norteiam o que deve ser preferido e o que deve 

ser evitado nas cidades: 

a) O plantio de árvores com raízes superficiais quebram as calçadas e as de 

raízes muito profundas podem causar danos às redes de água e de 

esgoto. 

b) Preferir as espécies nativas de folhas perenes que atraem a fauna nativa 

e as folhas não caem, evitando danos aos pedestres. 

c) As espécies com flores vistosas favorecem a estética, mas podem atrair 

insetos perigosos (abelhas) e criar áreas escorregadias, quando as flores 

caem. 

d) As árvores frutíferas atraem pássaros e servem à alimentação do homem, 

mas podem atrair insetos como moscas varejeiras, mosquitos, morcegos; 

às vezes mancham os passeios ou deixam resíduos que podem causar 

acidentes com pedestres. 

e) As espécies de copas muito amplas ou densas podem interferir na 

iluminação noturna e se forem muito altas, podem causar danos à rede 

elétrica aérea. 

Retome as observações feitas e registre os pontos positivos e negativos 

encontrados. 

 
Atividade III 

Elabore, junto com seus colegas, um planejamento de arborização para a sua 

cidade. Cada um deve retomar a planta e o texto em que foram registradas as 

observações feitas. Ao final, a turma terá um projeto para uma parcela da cidade. 

Para elaborar um planejamento de arborização urbana e de disposição de áreas 

verdes na cidade, é recomendado 12m² de área verde por habitante, incluindo a 

arborização de ruas, parques e demais áreas verdes.  

Ao longo da elaboração do trabalho, considere: 



 

a) As árvores devem oferecer sombra no verão, mas não devem sombrear 

muito as fachadas das casas, principalmente no inverno. 

b) O tamanho das árvores e sua distribuição ao longo das calçadas devem 

ser proporcionais à largura das ruas. 

c) As atividades desenvolvidas nas ruas – em uma rua de comércio devem-

se prever espaços para carga e descarga de mercadorias sem que haja prejuízos das 

atividades e da vegetação. 

d) As árvores devem ser protegidas contra vandalismos e a cobertura 

artificial (concreto, asfalto) deve estar a uma certa distância do caule para permitir a 

infiltração das águas. 

e) As árvores plantadas nos passeios não devem prejudicar as construções e 

nem o deslocamento dos pedestres. 

f) A escolha das espécies deve também considerar a menor necessidade de 

podas.    

 Escreva, com os seus colegas, um artigo sobre as conclusões que vocês 

chegaram e envie-o para o jornal da cidade ou para a Câmara dos Vereadores. Os 

políticos têm que tomar conhecimento e atitudes com relação aos problemas 

ambientais. 

 

Atividade IV  

Visite, com sua turma, parques e demais áreas verdes da cidade e observe os 

elementos estudados. 

 Troque ideias com professores de outras áreas (Arte, Português, Ciências e 

História) e retrate a paisagem observada sob os diferentes olhares. 

Compare com áreas verdes de outras cidades: o Central Park de Nova Iorque, 

uma imensa área verde que antes era um depósito de lixo; o parque do Ibirapuera é 

uma grande área arborizada em São Paulo, maior metrópole do Brasil. No horto 

florestal de São Paulo, enquanto as pessoas correm nas pistas de Cooper, podem ver 



 

tucanos, tico-tico e árvores como o pau-brasil. Para as crianças, existe um Núcleo de 

Educação Ambiental com vídeos ecológicos e jogos interativos. 

Localize, em um planisfério, três grandes cidades no mundo. Depois, faça uma 

busca na internet sobre as áreas verdes existentes ou não nessas cidades. Elabore um 

texto sobre o assunto. 

  

Tema II – Desperdício e Aproveitamento de Recursos Naturais 
 

Atividade I – “Quantas árvores existem nos livros? 

O mundo gasta papel demais. Precisamos economizar e reciclar. 

Quando economizamos e reciclamos papel, estamos poupando energia elétrica, 

água, florestas e outros recursos naturais. 

Nesta atividade, vamos fazer uns cálculos interessantes: 

Arranjar uma balança. 

Medir o peso de todos os livros e cadernos de todos os colegas na sala de aula. 

Quantas árvores seria necessário cortar para fabricar todos aqueles livros e 

cadernos? Para calcular o total de árvores, utilizar a seguinte relação: 

             Para cada 50 kg de papel, uma árvore adulta 

Sabendo os gastos de sua sala, multiplicar pelo número de turmas da escola e 

obter uma estimativa de consumo.” 

Peça ajuda ao professor de Matemática na realização dessa atividade. 

Fonte: DIAS, G.F. Atividades Interdisciplinares de Educação Ambiental. São Paulo: 

Global, 1994, p. 70. 

 

Atividade II 

Discuta com seus colegas o resultado obtido e elabore propostas de 

aproveitamento dos livros, cadernos e demais papéis utilizados. Façam uma campanha, 



 

na escola, de aproveitamento dos livros de um ano para outro. Como uma turma pode 

cooperar com a outra e com a natureza? 

Qual o destino dos livros didáticos da escola quando não são mais utilizados? 

 

Atividade III 

Procure se orientar junto com o professor de Arte sobre reciclagem de papel. 

Faça uma oficina e elabore cartões que podem ser enviados para seus colegas, 

parentes e amigos. Seja criativo! 

Com o professor de Português, trabalhe com a produção de textos e subscrição 

dos envelopes para o envio. 

 

Atividade IV 

Que outras campanhas vocês podem realizar na escola para aproveitamento do 

lixo que não precisa ser descartado? Programe com seu professor uma visita a um local 

que recicla o lixo em sua cidade. Há usinas de reciclagem, há cooperativas de 

catadores de lixo reciclável e há indústrias que reciclam materiais e até mesmo a água 

e o esgoto que utilizam. Antes de fazer a visita, estude o assunto e prepare perguntas 

esclarecedoras que poderão ser feitas. Faça um mural na escola com o material 

coletado para que os demais alunos tomem conhecimento do resultado da visita. 

 

Atividade V 

Antes de iniciar esta atividade, o professor deve mostrar aos alunos as diferentes 

fontes de energia, que elas dependem da natureza, que os países industrializados 

consomem mais de 80% da energia mundial e que o desperdício é comum, até em 

nossas casas.  

Consulte a conta de luz de sua casa. Anote qual é o consumo mensal em kW de 

sua residência. Divida pelo número de pessoas que moram na sua casa e veja quanto 

cada um consome por mês. Em alguns estados do Brasil a conta traz o consumo dos 



 

meses anteriores, fornecendo informações de um ano. Destaque o mês de maior 

consumo e o mês de menor consumo.  

Em sala de aula, formando grupos com mais três colegas, compare os dados 

obtidos de cada residência e responda as seguintes questões: 

1. Qual é o maior consumo per capita? 
2. Qual é o menor consumo per capita? 

3.  Por que há maior e menor consumo? Compare o que tem em cada casa que 

possibilita a diminuição ou o aumento de consumo? 

4. Por que há meses de menor e de maior consumo de energia? 

5. O que tem na conta de luz que não é consumo de sua casa? Para que servem 

estas outras tarifas? 

6. Como vocês podem contribuir para uma diminuição do consumo de energia?  

Visite um supermercado ou uma loja de eletrodomésticos e veja a diferença de 

consumo entre um mesmo produto com diferentes características. Escolha, por 

exemplo, geladeiras de diferentes tamanhos e de diferentes marcas. Examine também 

os diferentes tipos de lâmpadas para iluminação doméstica que são vendidas. A que 

conclusões vocês chegaram? Apresente-as como propostas para a turma e para as 

pessoas que moram em sua casa. 

Realize esta atividade junto com o professor de Matemática e elabore tabelas e 

gráficos com os dados obtidos. 

 



 

Tema III – O rio e a cidade13 

 

O rio é um elemento de fundamental importância na formação/construção de um 

espaço urbano. Utilize o rio principal da cidade para o envolvimento dos alunos com um 

trabalho de reconhecimento, pesquisa e propostas de cuidado com o curso d’água. 

 Inicialmente, promova uma conversa em sala de aula sobre a importância 

do rio para os habitantes da cidade. Feito isso, os alunos devem elaborar perguntas, 

que seriam suas próprias dúvidas, sobre como as pessoas que vivem na cidade 

pensam a esse respeito e quais são suas ações com relação a isso.  

 O trabalho tem prosseguimento com a saída dos alunos do colégio para 

as margens do rio, acompanhados por professores, estagiários, monitores, etc. 

envolvidos com o projeto. Os alunos devem portar uma prancheta para anotações das 

respostas e das falas mais significativas encontradas com os transeuntes nas margens 

do curso do rio. Peça a eles que anotem suas impressões sobre a paisagem 

observada. A turma deve ser dividida e acompanhada por vários trechos, procurando 

abarcar o máximo da extensão das margens. 

 A visita deve ocorrer em mais de um dia, permitindo uma pesquisa mais 

elaborada. Até mesmo reconhecer os cidadãos que tem nas margens do rio um 

caminho diário e, caso seja necessário, chamar sua atenção para a importância do 

cuidado com o ambiente. 

 

Sugestão de questões para uma entrevista qualitativa: 
 
1. Qual o motivo de sua passagem pela margem do rio? 
2. Você passa por aqui cotidianamente ou ocasionalmente? 
3. Você observa o que acontece no leito do rio durante sua travessia? 
4. De que forma você vê o aproveitamento do rio para a cidade? 
5. O que você já viu acontecer nas margens do rio durante suas passagens por aqui? 
6. Alguma coisa te deixou indignado ou satisfeito com ações de pessoas no rio e nas 

suas margens? 

                                                
13 Proposta elaborada pela Professora MS. Rosângela Nasser Ganimi com a colaboração da Profª. 
Valéria Trevizani Burla de Aguiar 



 

7. O que você acha que o poder público (prefeitura e órgãos competentes) pode fazer 
para melhorar a qualidade da água do rio? 

8. O que pode ser feito pela população da cidade para essa melhoria? 
9. De que maneira você acredita que possa contribuir individualmente para esse 

benefício? 
10. Dê sugestões para um rio mais limpo, saudável e utilizável para os habitantes da 

cidade. 
 
Obs.: As questões devem fluir de acordo com a conversa com cada entrevistado, permitindo 
anotações de falas relevantes, mesmo que não estejam contempladas nas perguntas 
elaboradas. 
 

De posse das anotações realizadas, os alunos deverão se reunir em grupos (3 

ou 4, respeitando a dinâmica da turma) e verificar as respostas que se repetiram, as 

que foram mais interessantes, as mais objetivas, aquelas que sugeriram ideias para 

ações da turma na escola e no bairro. Com a orientação do docente, as respostas 

compiladas e organizadas podem ser encaminhadas para a construção de tabelas e 

gráficos, com a ajuda do professor de Matemática.  Expor em murais o trabalho para 

toda a escola. Pode-se ainda, abrir um espaço para discutir ações a serem realizadas 

pelos moradores do bairro. 

 Ao longo do trabalho poderão ser tiradas fotografias (imagens dos alunos em 

entrevista, imagens de trechos do rio que demonstrem as condições atuais do leito e 

outras). As fotos poderão estar expostas junto aos gráficos e às tabelas. 

 Os alunos que participarem da pesquisa deverão escrever um texto que relate a 

experiência e o que aprenderam de todo o trabalho. 

Como são tratados outros rios no Brasil e no mundo? 

Através do uso de mapas, localizar rios que cortam grandes e médias cidades e 

propor aos alunos pesquisas sobre rios que, historicamente, foram/são muito poluídos: 

rio Tietê (São Paulo), rio Tâmisa (Londres), rio Sena (Paris), rio Arno (Florença) e 

outros mais. Procurar conhecer as políticas adotadas em relação a rios de outras 

cidades.   

 



 

Atividades Para a Representação do Espaço Geográfico14 

1. Trabalhar com escalas 

Inicialmente, vamos pensar em como colocar os lugares e os diferentes 

elementos nele contidos em um mapa, que é uma representação reduzida da realidade. 

Façamos um exercício: faça o contorno de sua mão aberta em uma folha de 

papel ofício. Dobre esta folha ao meio e faça de novo o contorno de sua mão. 

Dobre novamente a folha ao meio e repita o contorno de sua mão. Certamente 

ela não vai caber; então, ela deverá ser reduzida. 

A idéia de redução também pode ser trabalhada com fotografias. Como eu posso 

caber em uma foto de 3cm por 4cm (3X4). Certamente o fotógrafo reduziu o tamanho 

do meu rosto para que ele ali coubesse. É o meu rosto, mas alguns detalhes nem 

aparecem devido à redução. 

Assim também a gente deve fazer com todos os elementos do espaço 

geográfico. Devemos reduzi-los para que eles possam “caber” nos mapas e, como na 

fotografia, alguns não irão aparecer, seja porque eles ficarão pequenos demais ou 

porque o autor do mapa optou por registrar alguns elementos que ele considerou mais 

importantes e omitiu outros; isto ocorre muitas vezes para que o mapa se torne mais 

legível. O exagero de informações dificulta a leitura do mapa. 

Agora vamos fazer um outro exercício. Com um barbante, você deve medir a 

sala de sua casa ou da escola, ou outro cômodo que você queira representar. Utilize 

uma folha de papel ofício. Dobre o barbante ao meio quantas vezes forem necessárias 

de modo que ele caiba na folha de papel. Cole um pedaço na folha. Conte quantas 

vezes você dobrou o barbante e meça os outros lados do cômodo escolhido. Dobre o 

barbante sempre o mesmo número de vezes. E vai colando as partes na folha de papel. 

Faça o mesmo com os objetos que estão no cômodo e disponha-os na folha de 

papel. Ao final, você deve anotar a escala, ou seja, quantas vezes o cômodo e os 

objetos nele contidos foram reduzidos, que corresponde ao número de vezes que o 

barbante foi dobrado. 
                                                
14 Elaboradas pela Profª Valéria Trevizani Burla de Aguiar 



 

A escala é uma relação entre o objeto ou lugar representado e o seu tamanho 

real. Todos os mapas devem ter uma escala. Se você reduziu o cômodo representado 

32 vezes, a sua escala será 1:32 (lê-se: um por trinta e dois); quando fazemos plantas 

de uma sala de aula, de uma casa, utilizamos escalas que permitem detalhes dos 

objetos representados: cadeiras, carteiras, etc., escalas de 1:50 ou 1:100 são 

denominadas de grandes escalas. Podemos afirmar que você está começando a fazer 

um mapa? 

Um mapa do mundo, que representa toda a superfície da Terra, teria uma escala 

de 1:250.000.000. Esta é uma escala pequena porque não permite representar muitos 

detalhes e a redução da realidade é muito grande. Quanto maior for o denominador da 

escala maior será a área representada e, consequentemente, menor será o número de 

detalhes e informações contidos no mapa. 

Observe mapas de diferentes escalas e verifique a diferença entre eles. 

Observar um globo e imaginar quantas vezes ele é menor do que a Terra leva a 

intrigantes perguntas por parte das crianças. Faça esta experiência. 

 
 
2. Elaborar Maquetes15 

O domínio e o controle do espaço, quanto à localização, à orientação e ao 

deslocamento, decorrem da ação sobre o mesmo, através do que são construídas as 

relações espaciais, em nível representativo. Os procedimentos que melhor contribuem 

para isso são aqueles que reproduzem o real, permitindo sua manipulação e, ao 

mesmo tempo, instigando à reflexão sobre como representá-los através de diferentes 

meios. 

Maquetes, desenhos e fotos, sob diversas perspectivas e projeções desses 

modelos no plano, são procedimentos que atendem a essas exigências. 

O uso de maquetes favorece a passagem da representação do espaço 

tridimensional para o espaço bidimensional por possibilitar o domínio e o controle do 

espaço através de um modelo reduzido. Essa redução, apesar de não conservar as 
                                                
15 Texto elaborado por Valéria Trevizani Burla de Aguiar para a disciplina Instrumentação para o Ensino de Geografia 
do Departamento de Geociências – Universidade Federal de Juiz de Fora - 1996  



 

relações de área e de volume que se encontram no real, permite ao aluno ver o todo e, 

portanto, refletir sobre ele. 

A primeira dificuldade que é contornada com o uso de maquetes é a da 

representação da terceira dimensão. Nos mapas, a representação da terceira dimensão 

no plano origina certas distorções do real, o que exige o conhecimento de formas 

gráficas (como curvas de nível e hipsometria) que indicam a tridimensionalidade do 

trecho representado. 

A maquete representa uma área reduzida, sem exigir do aluno a compreensão 

da relação de proporção (entre o modelo e o real), para que entenda que se trata de 

uma redução, isto é, uma miniatura. Sabe-se que as crianças estão acostumadas com 

brinquedos que são miniaturas de objetos reais. 

Um terceiro aspecto a ser considerado é a forma como os elementos reais 

encontram-se representados nas maquetes. Apesar das maquetes se aproximarem do 

real, na sua confecção há uma eleição de símbolos representativos dos objetos. Além 

disso, há certo grau de generalização, pois não se faz uma redução de tudo o que 

existe, mesmo porque há elementos impossíveis ou desnecessários de figurar nas 

maquetes. 

No domínio e controle do espaço quanto à localização, à orientação e ao 

deslocamento, o uso de maquetes projeta o observador para fora do contexto espacial 

no qual ele está inserido, permitindo-lhe estabelecer, de início, relações espaciais 

topológicas entre a sua posição e a dos elementos da maquete, definindo referenciais 

fixos. Porém, através de seu deslocamento ao redor do modelo, terá que assumir 

perspectivas diferentes. Terá que descentrar ao estabelecer referenciais na própria 

maquete; referenciais que definirão a localização dos objetos uns em relação aos 

outros e não mais em relação ao ponto de vista do sujeito. Dessa forma, o modelo 

permite certa manipulação dos elementos no sentido de ir e vir, deslocando-se 

conforme o interesse do observador e criando um jogo que provoca a desequilibração 

do sujeito na busca das soluções para contínuas alterações de localização: primeiro, do 

observador em relação à maquete e depois dos elementos, dentro da maquete, uns em 

relação aos outros. 



 

A elaboração de maquetes é uma atividade lúdica e, portanto, prazerosa para as 

crianças. A construção da maquete pode ser feita em pequenos grupos e o material 

necessário à sua confecção pode ser providenciado pelas próprias crianças com a 

ajuda do professor e deve-se levar em conta as características de cada escola. O 

material deve ser simples e barato, por isso aconselha-se o uso de sucatas: caixas de 

sapato, de fósforo, de remédios, papelão, retalhos, revistas velhas, tampinhas de 

refrigerante, cola, tesoura, lápis de cor, etc. A diversidade de material estimula a 

criatividade e permite a discussão sobre diferentes soluções ao longo da apresentação 

dos trabalhos. 

Após a elaboração da maquete, pode-se transformá-la em uma planta da sala de 

aula. Com a utilização de um papel celofane ou um plástico transparente, cobrir a 

maquete e desenhar o contorno dos elementos nela representados, inclusive as 

paredes. Assim feito, os alunos estarão olhando a sala de aula sob o ponto de vista 

vertical (de cima para baixo). A planta permite um único ponto de vista, diferentemente 

da maquete. 

O passo seguinte é dar um título à planta e criar uma legenda, ou seja, indicar o 

que significam os vários elementos. 

 
3. Confeccionar Plantas Geográficas 
 

A construção de uma planta da sala de aula (ou de outro lugar escolhido) exige a 

redução de todos os seus elementos o mesmo número de vezes. Um método simples a 

ser utilizado é o descrito a seguir. Para tal, serão necessários os seguintes materiais: 

cartolina colorida ou outro papel (uma folha por grupo), papel branco, tesoura, cola, 

barbante (um rolo), caneta hidrocor ou lápis de cor ou pincel atômico. 

Primeiro, medir o lado maior da sala de aula junto à parede com o barbante e 

cortá-lo. Dobrar o barbante ao meio e continuar dobrando-o quantas vezes forem 

necessárias até que caiba na folha de papel. À medida que o barbante for dobrado, 

contar quantas vezes o processo ocorreu, pois todas as demais medidas deverão 

seguir esta escala. Risca-se o comprimento do barbante na folha. Nesse momento, a 

participação coletiva é essencial e o papel do professor deve promover o diálogo 



 

permanente, com o levantamento de questões como: por que devemos dobrar o 

barbante depois de medir a sala? Em quantas partes iguais o barbante foi dobrado? O 

que aconteceu com o tamanho original da parede? Que operação matemática é 

necessária para voltar ao comprimento original da sala? Por que devemos reduzir todos 

os elementos o mesmo número de vezes? Assim por diante, para que todos possam 

conversar e entender o que faz. 

Repetir o processo nas demais paredes e com os demais elementos existentes 

na sala de aula (carteiras, portas, janelas, armários, quadro de giz, mesas, etc.).  

Concluída a representação, é necessário discutir um título, a legenda, com a 

indicação dos elementos representados e a indicação da escala: quantas vezes menor 

que a realidade está a planta da sala de aula. Se eu tivesse um papel maior, como seria 

esta representação? E se eu tivesse que fazer esta planta numa folha de papel ofício, 

como ficaria? O professor deve pensar, no preparo de suas aulas, que há vários 

problemas a solucionar com os alunos nessas atividades. 

A planta pode ser utilizada para introduzir a orientação cardeal, a partir da 

observação dos alunos sobre a posição do sol. A ideia de coordenadas pode ser 

trabalhada, dividindo a sala em quadrantes e indicar a posição de cada aluno nos eixos 

cartesianos. 

Outras plantas poderão ser apresentadas aos alunos: de uma casa ou do bairro, 

por exemplo. 

Comparar a planta com a maquete leva à compreensão de diferentes pontos de 

vista. 

A introdução da linguagem cartográfica pode ser feita de diferentes maneiras: 

desenhos, croquis, maquetes, plantas são caminhos para pensar o espaço geográfico e 

os estudos dos lugares são caminhos interessantes para tal tarefa.  

À medida que esses trabalhos são feitos com as crianças, elas estarão 

codificando o espaço para depois estarem aptas a decodificarem mapas elaborados por 

terceiros. Conforme afirmou a professora Lívia de Oliveira (1978, p. 88), 



 

tradicionalmente, “o mapa é usado como um recurso audiovisual, e até agora não se 

considerou devidamente o ensino do mapa, e sim o ensino pelo mapa”.  

Muitos anos passaram e a realidade ainda não mudou de forma significativa. 
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SUGESTÕES DE SITES NA INTERNET 
 

Caras(os) professoras e professores, eis algumas sugestões de links de sites e 

revistas de educação e de organizações governamentais e não governamentais que 

poderão ser consultados. Entretanto, ressaltamos a necessidade de leitura e aferição 

críticas dessas referências, posto que algumas delas não foram organizadas pautadas 

em critérios de filtragem das informações disponibilizadas. As pessoas contribuem, 

livremente, com seus conhecimentos e seus pontos de vista; assim sendo, poderemos 

encontrar ideias mal elaboradas, contradições e até mesmo erros. 

Consultar uma palavra no Dicionário do Houaiss traz segurança ao usuário pela 

sua referência acadêmica, diferentemente de consultá-la na Wikipédia, onde há livre 

acesso para postagens de ideias, sem que haja uma revisão. 

 
1. http://www.educacaoparatodos.org/ 
2. http://igeo.ufrj.br 
3. http://www.cedes.unicamp.br 
4. http://www.scielo.br 
5. http://geocritica.com.br 
6. http://sociedadenatureza.ig.ufu.br 
7. http://brasilescola.com/geografia 
8. http://revistaescola.abril.com.br/planos-de-aula/ 
9. http://www.guiademidia.com.br/ongs.htm 
10. http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php 
11. http://www.clubemundo.com.br/ 
12. http://www.educacional.com.br/home.asp 
13. http://www.escolanet.com.br/sala_leitura/sites_educ.html 
14. http://www.revistadoprofessor.com.br/ 
15. http://www.ibge.gov.br/home/ 
16. http://www.inpe.br/ 
17. http://portal.mec.gov.br/ 
18. http://www.mme.gov.br/mme 
19. http://www.mma.gov.br/sitio/ 
20. http://www2.ana.gov.br/Paginas/default.aspx 
21. http://educacao.uol.com.br/ 
22. http://cienciahoje.uol.com.br/ 
23. http://www.onu-brasil.org.br/ 
24. http://www.unesco.org/pt/brasilia 
25. http://www.wwf.org.br/ 
26. http://www.greenpeace.org/brasil/ 
27. http://www.libreria.com.br/ 
28. http://www.cartacapital.com.br/category/carta-na-escola 



 

29. http://www.uff.br/geographia/ojs/index.php/geographia 
30. http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/estgeo 
31. http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/educacao 
32. http://tvescola.mec.gov.br/ 
33. http://www.cdbrasil.cnpm.embrapa.br/ 
34. http://maps.google.com.br/ 
35. http://mapas.ibge.gov.br/ 
36. http://www.inep.gov.br/ 

 
 
 


