A"vidade de Geograﬁa para a quarentena

6° Ano do Ensino Fundamental
Professora: Stella Mendes Coordenação: Carolina Vilela

Você sabia que existe uma área de
estudo que se preocupa em
estudar o nome dos lugares, suas
origens e signiﬁcados? Essa área
de estudo se chama toponímia.

Você já teve curiosidade em saber porque o
bairro em que vive tem esse nome?
Vamos aproveitar essa temporada em casa
para aprendermos a pesquisar sobre os
bairros da nossa cidade?

Alguns bairros do Rio de Janeiro receberam seus nomes em homenagem a grandes
proprietários de terras, famílias anSgas e nobres. Outros conSnuaram sendo
chamados como eram conhecidos pela população indígena que os habitava antes da
colonização portuguesa.
Paulo César Pinheiro, compositor que já teve mais de 2 mil músicas gravadas,
compôs Nomes de Favela, em que dá dicas sobre como surgiram os nomes de
algumas importantes comunidades da nossa cidade. Leia a letra abaixo e veja a
gravação feita por Moyses Marques no link
h\ps://www.youtube.com/watch?v=VVTOQfgCGiA
NOMES DE FAVELA
O galo já não canta mais no Cantagalo
A água (já) não corre mais na Cachoeirinha
Menino não pega mais manga na Mangueira
E agora que cidade grande é a Rocinha!
Ninguém faz mais jura de amor no Juramento
Ninguém vai-se embora do Morro do Adeus
Prazer se acabou lá no Morro dos Prazeres
E a vida é um inferno na Cidade de Deus

Ouvir um verso de samba
Do que escutar som de Sro
Pela poesia dos nomes de favela
A vida por lá já foi mais bela
Já foi bem melhor de se morar
Mas hoje essa mesma poesia pede ajuda
Ou lá na favela a vida muda
Ou todos os nomes vão mudar
Compositor: Paulo César Pinheiro

A"vidade: Trabalhando com paisagens e lugares
Preparação: Pesquise de 2 a 3 paisagens do bairro que você vive ou do que a pessoa que
você entrevistou reside. Siga as orientações listadas abaixo:
q Busque encontrar imagens do mesmo local, mas em diferentes momentos da história
para que possamos compará-las.
q Colem as imagens nos espaços abaixo.
q Façam, abaixo das imagens, uma legenda, numerando as ﬁguras (da mais anSga para a
mais atual) e nomeando a paisagem com a data (ano ou década) que a imagem foi Srada.
q Acrescentem, ao lado das legendas, o site em que vocês a encontraram, como no
exemplo a seguir.
q Pesquise sobre a história deste bairro, o porquê dele ter sido nomeado desta forma e
escreva um pequeno texto de 2 a 4 parágrafos com o que aprendeu.
Ø Dica: no site h\ps://apps.data.rio/armazenzinho/historia-dos-bairros/ tem informações
interessantes sobre a história dos bairros do Rio.

Paisagens do bairro Bela Vista (São Paulo)

Figura 1 – Avenida Paulista em 1981. Fonte:

h\p://www.saopauloinfoco.com.br/a-avenida-paulista/

Figura 3 – Avenida Paulista na década de 2010. Fonte:

h\ps://viagemeturismo.abril.com.br/atracao/avenida-paulista/

Figura 2 – Avenida Paulista na década de 1960. Fonte:

h\p://m.acervo.estadao.com.br/noScias/acervo,na-paulista--ipes-ecalcadas-ja-deram-lugar-aos-carros,11203,0.htm

Paisagens do bairro ______________

• História do Bairro:

Fonte(s) de pesquisa:

PARTE 1 - Escolha uma das paisagens que você e faça o que é pedido:
1 - Liste os elementos naturais e elementos culturais da paisagem.
2 - Agora observe a imagem de forma curiosa. O que gostaria de saber sobre essa paisagem de
forma a entendê-las melhor? Formule 3 perguntas sobre ela. Não é necessário respondê-las.
3 - Escrevam fatos que ocorrem ou ocorreram nesta paisagem e que representem agressões
ao meio ambiente.
Elementos Naturais:

Perguntas:

Agressões ao meio ambiente:

Elementos Culturais:

PARTE 2 - observe todas as paisagens do bairro que pesquisou e responda:
a) Qual paisagem apresenta o menor número de transformações humanas?
Por quê?
b) Comparando a imagem mais anSga com a mais recente, qual elemento da
paisagem foi mais aSngido pelas transformações?
c) Considerando o que foi apresentado na aSvidade anterior, você poderia
considerar a paisagem mais recente como um lugar geográﬁco? Por que?
d) Você costuma ir aos bairros vizinhos com frequência? Busque na internet
um mapa do seu bairro e veja com quais bairros ele tem seus limites.
e) Falando em mapas, para você, o que é um mapa? Dê uma olhada no site
h\ps://pcrj.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?
appid=6e4ba38d3c05489286b8c803ed24b712 para descobrir!

