A"vidade de Geograﬁa
para a quarentena

6° Ano do Ensino Fundamental

Professora: Stella Mendes
Coordenação: Carolina Vilela

Paisagens Cariocas
Já que não devemos sair de casa para nos protegermos do Coronavírus, o jeito é
fazermos um passeio virtual pelas paisagens da nossa cidade para matarmos a
saudade de lugares que tanto gostamos.
E que tal aproveitarmos para descobrirmos como eram algumas paisagens do
Rio no passado?
Você sabia que, para a Geograﬁa, paisagem é
tudo aquilo que conseguimos ver, ou seja, tudo
aquilo que a vista alcança? Ela é formada por
elementos naturais e sociais, também
chamados de elementos culturais e
construídos.
Elementos naturais são aqueles que não são
resultados da ação humana, como os rios e
montanhas. Já os elementos culturais são
aqueles produzidos pela sociedade, como
escolas, prédios e ruas.

O InsJtuto Pereira Passos (IPP), importante insJtuição que trabalha com informações
geográﬁcas, históricas e gerais da cidade do Rio de Janeiro desenvolveu um projeto
chamado Um passeio no tempo que, através de imagens, mostra as alterações na
cidade do Rio de Janeiro desde o início da ocupação portuguesa até o ﬁnal da década
de 1990 e início da década de 2000. Há ilustrações de diferentes áreas da cidade neste
intervalo de tempo.

v Nos próximos slides, veremos imagens de importantes pontos turísJcos do nosso
município em diferentes séculos: dos Arcos da Lapa, orla de Copacabana e Praça XV.
Observe-as e faça as a"vidades sugeridas.

Se quiser conhecer todo o projeto Um passeio no tempo entre no site:
h\ps://apps.data.rio/armazenzinho/pages/evolucaoUrbana/?Jpo=1

Arcos da Lapa

v Qual a paisagem apresenta o
menor número de transformações
humanas? Por quê?

Figura A: Orla de Copacabana em 1927.

v JOGO DOS 7 ERROS: Circule,
na ﬁgura B, 7 elementos da
paisagem que não exisJam
em 1927.

Figura B: Orla de Copacabana em 2007.

v Observe as paisagens da Praça XV e liste 2 elementos naturais
encontrados em 1620 e 3 elementos culturais encontrados em 2002 .

Qual paisagem podemos observar
a parJr da nossa casa?
Nas úlJmas semanas, só estamos podendo
observar as mesmas paisagens e o contato
com o mundo vem ocorrendo, para muitos,
somente a parJr das janelas.
Que tal aproveitarmos para ver as
paisagens das nossas janelas com um olhar
geográﬁco?

v Escolha uma janela da sua casa e, a parJr dela, observe a paisagem por um tempo.
Você consegue ver algum elemento natural? Faça uma lista dos elementos da
paisagem que você consegue visualizar, separando-os em elementos naturais e
elementos culturais.

O nosso lugar
As paisagens terrestres nos revelam a história dos lugares. Nelas, estão registradas as
transformações pelas quais os elementos da natureza e da sociedade passaram ao
longo do tempo. Essas transformações ocorrem por meio de processos ou fenômenos
naturais, como deslizamentos e erupções vulcânicas, ou pela interferência do ser
humano, como derrubada de ﬂorestas e construção de pontes.
Para a geograﬁa, chamamos de lugar o nosso espaço de vivência,
onde exercemos relações com outras pessoas no dia a dia, cuja
paisagem conhecemos e com a qual interagimos. Portanto,
algumas paisagens podem ser consideradas lugares para algumas
pessoas e não para outras.
v Quais são os lugares que fazem parte do seu coJdiano?
v Vamos aproveitar esta quarentena para conversar com alguém
querido sobre seus lugares. Escolha uma pessoa próxima a você que
more há mais de uma década em um mesmo bairro para conversar
presencialmente (se morar com ela), por telefone ou mensagem.
v Faça uma pequena entrevista a parJr das perguntas a seguir e sintase à vontade para acrescentar o que Jver curiosidade.

Roteiro para a entrevista:
Nome do entrevistado : _______________
Relação com o entrevistador:___________

Idade: ____ anos
Bairro de residência: ____________________

Ø Há quanto tempo mora neste bairro? _________________________
Ø O bairro passou por alterações signiﬁcaJvas na(s) úlJma(s) década(s) ? ( ) Sim ( ) Não
Ø Se sim, quais foram? __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ø Essas alterações Jveram consequências para a vida dos moradores? ( ) Sim ( ) Não
Ø Se sim, quais? ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ø Você vê estas alterações como posiJvas ou negaJvas? Por quê? ______________________
_____________________________________________________________________________
Ø Você acha que a natureza inﬂuenciou as caracterísJcas da paisagem deste bairro? Como?
_____________________________________________________________________________
Ø Quais os principais pontos posiJvos do seu bairro? ________________________________
_____________________________________________________________________________
Ø E os maiores problemas, quais são? _____________________________________________
_____________________________________________________________________________

