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Resumo 

 

A Base Nacional Comum Curricular é o documento oficial que norteia o trabalho dos professores 

que atuam na educação básica no Brasil. Mesmo tendo a Pedagogia das Competências como 

elemento central, o documento deixa lacunas ao não orientar professores sobre como realizar 

atividades voltadas para este fim. Por este motivo o presente material, se constitui como caderno 

de orientação pedagógica destinado a professores de Geografia atuantes nos anos finais do 

ensino fundamental. Este produto foi elaborado a partir dos resultados encontrados em pesquisa 

exploratória realizada com professores de Geografia, que buscou investigar os conhecimentos 

desses docentes sobre as orientações curriculares e as competências prescritas ao ensino de 

Geografia. O Caderno é composto por atividades que exploram a competência voltada à 

investigação para a compreensão do mundo, utilizando ferramentas geográficas, ou seja, 

categorias e princípios do Raciocínio Geográfico. Essas atividades visam contribuir com o professor 

no planejamento de suas atividades, auxiliando-o na abordagem das propostas da Base e no uso 

de diferentes recursos didáticos voltados para o desenvolvimento da competência em questão 

nos alunos. 

 

Palavras-chave: BNCC; Competências; Ensino de Geografia. 
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Apresentação 

Caro professor, 

O presente caderno de orientações pedagógicas tem como objetivo auxiliar você no 

planejamento de atividades voltadas para o desenvolvimento da competência que propõe o 

trabalho de investigação a partir do uso de ferramentas geográficas. Tal competência tem como 

finalidade instrumentalizar os alunos a compreender as relações sociedade-espaço utilizando os 

principais conceitos (Lugar, Paisagem, Território, Região, Espaço Geográfico) e instrumentos 

(princípios do Raciocínio Geográfico) que a Geografia oferece. 

Esse material é fruto de pesquisa realizada com professores que buscou investigar o nível de 

conhecimento sobre a proposta pedagógica e as orientações da BNCC para a disciplina de 

Geografia. Dentre os resultados encontrados percebemos a pouca atenção dada a 

competência que se destina ao ensino de procedimentos de investigação. Por esta razão 

propomos aqui atividades diversificadas voltadas para este fim. 

Este material possui como elemento diferencial o fato de ser adaptável às necessidades do 

professor, as condições de recursos materiais da escola e dos alunos. Por ser um instrumento de 

apoio no planejamento de suas aulas, as propostas deste caderno não se destinam a uma série 

específica e nem possuem um sequenciamento obrigatório. Você pode manusear as atividades 

de acordo com o interesse de abordagem. Isso é possível pelo fato de as unidades temáticas 

possuírem um tema central em comum para todos os anos do ensino fundamental, variando 

apenas os conteúdos (objetos de conhecimento). 

Além disso as propostas aqui contidas podem ser adaptadas de acordo com as condições 

de recursos materiais que a escola dispõe. As sugestões de atividades podem ser aplicadas na 

introdução, assim como no desenvolvimento ou no desfecho de algum conteúdo que esteja 

sendo abordado. Ao final de cada unidade são disponibilizadas opções de materiais 

complementares e outros recursos que podem ser utilizados caso ache pertinente. 

Com o objetivo de tornar esse material funcional e de fácil aplicabilidade, cada atividade 

proposta está vinculada a uma unidade temática da BNCC, e dialoga com os objetos de 

conhecimentos. 

Bom trabalho, professor!! 

A autora. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Instrumentos da Geografia que serão utilizados neste caderno 

pedagógico baseados nos princípios do Raciocínio  Geográfico 

proposto pela BNCC 

 

                   Fonte: Base Nacional Comum Curricular, 2018
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Construindo identidades Culturais 

 

Esta atividade pode ser aplicada na abordagem de 

temas relacionados a construção de identidade de 

um povo, tanto no contexto local quanto global, 

considerando as variáveis que influenciam este 

processo. Desta forma, os temas nos quais esta 

atividade se aplica são: 

 Construção da Identidade sociocultural 

 Formação territorial  

 Características da população local/mundial  

 As manifestações culturais na formação 

populacional 

Objetivos específicos: 

 Identificar as diferentes identidades culturais 

existentes no mundo. 

 Operacionalizar a investigação a partir dos 

princípios de diferenciação e localização 

geográficas; 

 Relacionar que as diferentes identidades 

culturais se manifestam de formas distintas de 

acordo com o Lugar. 

 

Público-alvo da atividade: Alunos do 6º ao 9º ano do 

ensino fundamental 

Princípios do Raciocínio Geográfico utilizados: 

Diferenciação 

Localização 

Conexão 

Recursos utilizados: 

Fotografias impressas, mapa mundi para colorir, 

cartolina, cola, lápis de cor, canetas hidrocor, 

internet, celular ou computador e impressora. 

Categoria de análise em foco: Lugar 

Duração da atividade: Três aulas de 50 min cada 

Tipo de trabalho: Coletivo 

 

Ideia Central da Unidade 

 

Desenvolver noções de 

pertencimento e identidade, 

num contexto que considere  

temas políticos, econômicos 

e culturais. 

 

Objetivo desta atividade 

 

Utilizar a competência de 

investigação a partir de 

ferramentas geográficas para 

compreender as diferentes 

construções identitárias da 

população mundial. 

 

Palavras-chave 

Competência 

Identidade 

Construção identitária 
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Esta atividade tem como base o trabalho do fotógrafo Gregg Segal e seu projeto intitulado 

“Daily Bread” (Pão diário), onde artista trata dos hábitos alimentares de crianças de diferentes 

partes do planeta, relacionando tais hábitos ao contexto cultural e econômico da população e 

da região onde ela se encontra. 

O professor pode adaptar esta atividade a diferentes temas relacionados ao estudo da 

população e sua construção identitária em nível local e global. É importante no processo de 

construção do trabalho que não seja dada nenhum tipo de conteúdo pronto ao aluno, pois o 

intuito é levá-lo a investigar sobre o tema proposto, buscando informações a partir dos princípios 

geográficos de localização, diferenciação e conexão para construir novos conhecimentos. 

É importante que o professor faça uma sondagem prévia e verifique se os alunos da turma 

possuem aparelhos celulares com a cesso a internet. Caso não possuam, recomenda-se que um 

encontro antes da realização da atividade os alunos recebam as orientações sobre o trabalho, 

juntamente com a fotografia e do roteiro ao grupo, para que possam pesquisar as informações 

em casa e trazer as anotações no próximo encontro. Apenas com pesquisa em mãos será possível 

dar continuidade ao trabalho. 

 

PASSO A PASSO 

 

Passo 1) O professor deverá acessar os sites indicados para imprimir as fotografias. É importante 

que a impressão seja feita com o nome da criança fotografada, a cidade e o país de origem. 

 Será entregue a cada grupo uma fotografia de uma criança de alguma parte do mundo 

e seus hábitos alimentares. A partir dessa imagem será feita uma investigação sobre a 

cultura que está sendo representada. 

OBS. Caso a turma disponha de aparelhos celulares com internet, o professor pode disponibilizar o 

link para que os alunos acessem as fotografias online e escolham uma para fazer a investigação. 

 Fonte de todas as imagens dessa atividade1: 

 

a) Explicação do contexto de criação das fotografias. (Para consulta do professor) 

https://www.greggsegal.com/P-Projects/Daily-Bread/1/caption [Acesso em 16/04/2020]. 

b) Página com as fotografias. São 53 ao total. Recomenda-se que o professor selecione o 

número de imagens que atenda a quantidade de grupos formados. Procure escolher 

fotografias de crianças de localizações geográficas diferentes (continentes diferentes). 

https://www.greggsegal.com/P-Projects/Daily-Bread/1/thumbs [Acesso em 16/04/2020]. 

 

Passo 2)  Explicar para a turma o objetivo da atividade,  e como ela será desenvolvida. Dar  aos 

grupos as seguintes instruções: 

 O trabalho deve ser realizado em grupos pequenos. Sugestão de 3 alunos por grupo. 

                                                           
1 As páginas estão escritas em inglês. 

https://www.greggsegal.com/P-Projects/Daily-Bread/1/caption
https://www.greggsegal.com/P-Projects/Daily-Bread/1/thumbs
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 Cada grupo poderá utilizar seus aparelhos celulares para realizar a pesquisa, caso 

disponham de um com acesso a internet. Caso não disponham, a pesquisa será feita em 

casa e trazida no encontro seguinte para finalização do trabalho. 

 A pesquisa deverá informar quais as fontes foram consultadas (páginas, sites, aplicativos, 

livros, revistas etc.). 

 A fotografia que cada grupo recebeu pode ser aproveitada na confecção do cartaz. 

 Os grupos deverão pesquisar suas respostas e organizá-las na cartolina, pois esta será 

utilizada para apresentar os resultados da pesquisa para a turma; 

 Os alunos podem fazer algum tipo de representação (desenhos, mapas, gráficos) na 

cartolina para ilustrar algum item da pesquisa, caso queiram. 

 Ao final da atividade os trabalhos ficarão expostos por um período no mural da sala de 

aula. 

 

Passo 3) Entregar aos alunos o material necessário para a realização da tarefa: 

 Roteiro de investigação. 

 Cartolina para organizar as respostas. 

 Mapa Mundi Político para colorir. 

 Cola, material de escrita e pintura (lápis de cor, canetas hidrocor) 

 

Passo 4) Pedir que os alunos analisem com atenção as imagens e tomem nota. Faça alguns 

questionamentos para instigá-los a pensar sobre alguns pontos importantes: 

 As características físicas das crianças fotografadas dão alguma informação sobre a 

identidade cultural delas? 

 Os hábitos alimentares presentes nas fotografias revelam alguma informação sobre os 

hábitos culturais delas? 

 As imagens dão alguma dica de qual lugar do planeta (continente ou país) estão sendo 

representados? 

 Há alguma semelhança dos hábitos alimentares representados nas imagens com os hábitos 

locais (dos alunos, do lugar onde a escola está inserida)? 

 

Passo 5) Após estimular os alunos a analisar a fotografia, dê início a pesquisa com base no roteiro. 

Os grupos devem utilizar aparelhos celular conectados a internet para realizar a pesquisa em sala 

de aula. O caso das turmas que os alunos não possuem os aparelhos conectados a internet, 

aplica-se a pesquisa prévia. 

 

Passo 6) Após fazer a pesquisa indicada no roteiro, confeccionar a apresentação na cartolina. O 

grupo deverá eleger um representante para apresentar o que foi pesquisado. 

 

Passo 7) Apresentação das pesquisas. Cada grupo terá um tempo determinado para expor sua 

pesquisa para a turma. Recomenda-se entre cinco e sete minutos, dependendo da quantidade 

de grupos. 
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Passo 8) Ao final das apresentações o  professor deve propor algumas questões para a reflexão 

dos alunos, estimulando-os a responder oralmente: 

 A identidade cultural dos povos é homogênea? Por quê? 

 Podem existir traços em comum entre as culturas? Explique. 

 Os aspectos naturais e econômicos podem influenciar na cultura de um povo? 

Passo 9) Após ouvir  o que os alunos têm a dizer, o professor deve retomar o tema central 

(conteúdo) que está abordando com a turma utilizando os conhecimentos que os alunos 

produziram nesta atividade. 

 

Exemplificação da atividade 

 

 

Tharkish Sri Ganesh, 10 anos, e Mierra Sri Varrsha, 8 anos. Kuala Lumpur, Malásia. Fotografados em 

março de 2017. Autor: Gregg Segal. 
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Roteiro de investigação 

Construindo Identidades Culturais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesquise e escreva sobre as seguintes 

características do local onde a 

fotografia foi tirada: Naturais (clima, 

vegetação), Econômica (principal 

produção econômica), Social (Índice de 

Desenvolvimento Humano  - IDH), 

Cultural (língua, festas típicas, 

principais religiões) e uma Curiosidade. 

 

Qual fotografia você está 

investigando? 

 

Qual o lugar de origem 

da criança fotografada? 

(cidade/estado/país/co

ntinente)? 

Os hábitos alimentares  e 

características locais 

investigadas a partir da 

imagem são condizentes 

com a cultura do seu 

país? 

 

Quais alimentos contidos 

nas fotografias você 

consegue identificar? 

Existe algum que você 

não reconhece? 
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Exemplo de Construção da Cartolina para a apresentação 

(modelo para os alunos) 

 

 

Modelo de cartaz elaborado pela autora. 
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<http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016

/2016_artigo_geo_uenp_suelicatucciramos.pdf>. Acesso em 13/04/20. ISBN 978-85-8015-039-1. 

 Outros trabalhos do fotógrafo Gregg Segal com temas diversos para realização de outras 

atividades similares a esta. 

https://www.greggsegal.com/Projects/thumbs .  Acesso em 17/04/2020. 

 Trabalhos de fotógrafos diversos sobre paisagens brasileiras. Este site é recomendado para 

trabalhar o tema de construção identitária brasileira, com ênfase nas regiões do Brasil, 

indicado para atividades específicas do 7º ano. 

https://www.minube.com.br/fotos/regioes-do-brasil-sp524 . Acesso em 17/04/2020. 

 Fotografias temáticas para este trabalho de construção identitária também podem ser 

obtidas por redes sociais Instagram e Facebook. 

 

https://www.greggsegal.com/Projects/thumbs
https://www.minube.com.br/fotos/regioes-do-brasil-sp524
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O esporte como integrador global 

Esta atividade pode ser aplicada na abordagem de 

temas relacionados a compreensão das diversas 

conexões que ocorrem no mundo, considerando 

diversidade de elementos naturais, culturais e 

socioeconômicos existentes, nas escalas local e 

global. Desta forma, os temas nos quais esta atividade 

se aplica são: 

 Características naturais do espaço geográfico 

e suas influências sobre o modo de vida das 

sociedades humanas 

 Migrações 

 Globalização 

 Intercâmbio e diversidade cultural 

 

Objetivos específicos: 

 Investigar aspectos naturais, sociais, 

econômicos e culturais existentes no espaço 

geográfico mundial 

 Compreender as diferentes conexões entre os 

diferentes espaços que compõe o mundo 

 Relacionar aspectos naturais e humanos 

presentes no espaço global 

 

Público-alvo da atividade: Alunos do 6º ao 9º ano do 

ensino fundamental 

Princípios do Raciocínio Geográfico utilizados: 

Conexão 

Extensão 

Analogia 

Diferenciação 

Localização 

Recursos utilizados: Lápis, papel, internet, celular ou 

computador, impressora, Atlas Geográfico, Livro 

didático de Geografia, planisfério grande, fita 

adesiva, barbante. 

Categoria de análise em foco: Espaço Geográfico; 

Paisagem; Região; 

Duração da atividade: Quatro aulas de 50 min cada 

Tipo de trabalho: Coletivo 

Ideia Central da Unidade 
 

Identificar a articulação de 

diferentes espaços e escalas 

geográficas, considerando as 

interações humanas no 

âmbito socioespacial. 

 

Objetivo desta Unidade 
 

Utilizar a competência de 

investigação a partir de 

ferramentas geográficas 

para identificar a existência 

de conexões entre 

diferentes lugares do 

mundo, manifestadas 

através da circulação de 

pessoas em escala local e/ou 

global. 

 

Palavras-chave 

Conexões 

Diversidade Socioespacial 

Globalização 
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Esta atividade foi inspirada na série ‘Saudade’ produzida pela empresa DAZN Brasil, que 

conta um pouco da história de jogadores de futebol brasileiros que foram jogar em times do 

exterior. Nas entrevistas os esportistas falam de suas carreiras, e fazem alguns  relatos sobre as 

diferenças nos modos de vida, cultura, clima e hábitos locais que impactaram suas vidas e suas 

famílias. 

As entrevistas revelaram que no meio esportivo as conexões locais e globais são muito 

comuns. Elas podem ocorrer através dos campeonatos, que realizam partidas em várias cidades 

ou países diferentes, ou até mesmo a migração de jogadores que são contratados por clubes 

internacionais.  

A partir dessa ideia, nasceu esta proposta que se baseia na dinâmica trabalhista dos  

esportes coletivos para pensarmos os processos de conexão/integração global, que articula 

aspectos naturais, culturais e econômicos distintos. Desta forma, o professor pode explorar esta 

temática para abordar temas relacionados às características naturais do espaço geográfico e 

suas influências sobre o modo de vida das sociedades humanas, migrações, globalização e 

diversidade cultural.  

Explorar essa temática é o ponto de partida para conduzir o aluno no processo de 

investigação baseado no tema proposto, buscando informações a partir dos princípios 

geográficos de analogia, conexão, diferenciação, extensão e localização para construir novos 

conhecimentos. 

É importante que o professor faça uma sondagem prévia e verifique se os alunos da turma 

possuem aparelhos celulares com acesso à internet. Caso não possuam, recomenda-se que num 

encontro antes da realização da atividade os alunos recebam as orientações sobre o trabalho, 

juntamente com a tabela de jogadores imigrantes e o roteiro de pesquisa, para que possam 

buscar as informações em casa e trazer as anotações no próximo encontro. Apenas com pesquisa 

em mãos será possível dar continuidade ao trabalho. 

 

Passo a passo 

 

Passo 1) Colocar o planisfério aberto no quadro, expondo-o para os alunos. 

Passo 2) Explicar aos alunos o objetivo da atividade, que está relacionada a compreensão dos 

diferentes tipos de conexão que ocorrem no espaço geográfico global. Dar as seguintes 

instruções: 

 O trabalho deve ser realizado em grupos de 3 ou 4 alunos. 

 

 Cada grupo poderá utilizar seus aparelhos celulares para realizar a pesquisa, caso 

disponham de um com acesso à internet. Caso não disponham, a pesquisa será feita em 

casa e trazida no encontro seguinte para finalização do trabalho. 

 

 

 A pesquisa deverá informar quais as fontes foram consultadas (páginas, sites, aplicativos, 

livros, revistas etc.). 
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 Os grupos deverão pesquisar suas respostas e anotá-las no caderno. 

 

 Após a realização da pesquisa, os alunos farão uma breve apresentação dos resultados da 

investigação para a turma, assim como assinalarão no planisfério exposto no quadro os 

lugares sobre os quais realizaram o trabalho. 

 

 

 Sugerir aos alunos trabalhar com os esportes coletivos futebol ou basquete, onde há mais 

casos de migrações de jogadores por se tratar de equipes grandes. 

 

 A escolha pode ser de acordo com o tema e/ou escala geográfica que o professor queira 

trabalhar. Por exemplo: 

 

 

a) Um time de futebol nacional (brasileiro), com jogadores oriundos de outros estados do 

mesmo país – para trabalhar diversidade regional e integração nacional. 

 

b) Um time de futebol internacional (ou seleção) que costuma contar com a participação de 

jogadores de diferentes nacionalidades – para trabalhar diversidade e integração global. 

 

 

 Pedir aos alunos que preferencialmente realizem a pesquisa dos times no site da ESPN, que 

possui quadros bastante completos de modalidades de esportes, organizados por equipe, país 

onde cada time atua e informações sobre os jogadores. 

Link de acesso: https://www.espn.com.br/futebol/times 

 Sugerir aos alunos alguns sites de busca confiáveis para a realização da pesquisa. (consultar 

‘Referências comentadas’ dessa atividade) 

 

Passo 3) Entregar aos alunos um roteiro de investigação, que indicará o que deve ser levado em 

consideração na pesquisa que será realizada. Ler com os alunos cada ponto do roteiro, 

esclarecendo possíveis dúvidas. 

 

Passo 4) O professor instruirá os alunos sobre como fazer a Busca no site sugerido, do seguinte 

modo: 

Acessar a página https://www.espn.com.br/futebol/times [Acesso em 18/05/2020]. 

I. Escolher uma modalidade de esporte coletivo na barra superior da página 

II. Após escolher a modalidade de esporte, clicar na opção ‘times’ 

III. Após escolher o time, clicar na opção ‘equipe’ 

Desta forma será possível acessar a composição do time e a origem dos jogadores. 

Passo 5) Com os dados da equipe escolhida em mãos, os alunos farão a análise das informações 

sobre a origem dos jogadores (país de origem de casa um), e irão selecionar dois jogadores que 

sejam de nacionalidades diferentes do local onde o time escolhido está sediado. Caso não haja 

jogadores estrangeiros, escolher outro time. 

https://www.espn.com.br/futebol/times
https://www.espn.com.br/futebol/times
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Passo 6) Após a escolha de dois jogadores estrangeiros, dar início ao preenchimento do roteiro 

que foi entregue aos alunos. Caso não haja internet disponível, selecionar as perguntas que 

possibilitam a pesquisa em livros didático e atlas geográfico disponível na escola. As demais 

perguntas serão levadas para serem respondidas em casa, consultando a internet. As respostas 

serão anotadas no caderno dos alunos do grupo. 

OBS. As perguntas que podem ser pesquisadas nos livros de Geografia e Atlas escolar são as que 

se referem a localização geográfica, tipo de clima, língua falada e moeda adotada pelos países 

que serão pesquisados. 

 

Passo 7) Após preencher o roteiro e fazer as anotações solicitadas, os grupos farão uma breve 

apresentação de sua pesquisa aos colegas da turma, e marcarão no planisfério exposto no 

quadro os países sobre os quais realizaram suas pesquisas. A marcação será feita com o barbante 

e a fita adesiva. Os alunos traçarão linhas entre o país sede do time escolhido e os países de origem 

dos jogadores sobre os quais pesquisaram. 

OBS. Cada grupo deverá dispor entre 5 e 10 minutos para apresentar suas anotações e preencher 

o planisfério. Na apresentação deverão ser destacadas possíveis diferenças/semelhanças que 

existem nos países pesquisados. 

 

Passo 8) Depois que todos os grupos se apresentarem, o professor deverá mostrar o planisfério 

preenchido pelos alunos (com as ligações de barbante), e discutir um pouco sobre as diferenças 

existentes entre os lugares do Planeta e as conexões que se constroem. O professor pode apontar 

para os diversos tipos de conexões. A partir disso, encaminhará o assunto para o conteúdo que 

deseja abordar.  
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Exemplificação da atividade 

 

1. Pesquisa feita na página da ESPN sobre o time de futebol Paris Saint-Germain. 

 

 

Fonte: https://www.espn.com.br/futebol/time/elenco/_/id/160/paris-saint-germain 

Acesso em 18/05/2020 

 

Circulados na cor vermelha estão os dois jogadores escolhidos para a pesquisa. Ambos de 

nacionalidades diferentes do país onde o time está localizado. 

No roteiro, os dados pesquisados foram marcados com a cor azul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.espn.com.br/futebol/time/elenco/_/id/160/paris-saint-germain
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Roteiro de Investigação 

Tema da atividade:  O esporte como integrador global  

Modalidade de esporte: Futebol 

Nome do time: Paris Saint- Germain 

País/Estado/Cidade onde o time está sediado:  França - Paris 

Pesquise e preencha a tabela abaixo com as informações solicitadas: 

 Jogador 1 Jogador 2 Time 

Nomes Keylor Navas Thiago Silva Paris Saint- Germain 

Nacionalidade Costa-Riquense Brasileiro Francês 

Naturalidade 

(cidade ou estado) 

San Isidro de El 

General 

Rio de Janeiro Paris 

Continente América Central América do Sul Europa 

Língua original Espanhol Português Francês 

Clima local Tropical Úmido Tropical Atlântico Temperado 

Moeda Cólon costa-riquenho Real Euro 

IDH mais recente 0,794 - Alto 0,759 - Alto 0,891 – Muito alto 

 

Após preencher a tabela com as palavras-chave, aprofunde a busca sobre as características dos 

itens descritos, considerando: (Faça as anotações no caderno) 

 Características do clima local  

 Verificar se o local banhado por alguma porção de água (mar/oceano) 

 Diferença nos valores das moedas 

 Nível de desenvolvimento (IDH) 

 Impactos econômicos para os jogadores imigrantes 

 

Anotações: 

O jogador Keylor Navas é de origem  Costa-Riquenha, da cidade de San Isidro de El 

General. A localização é na América Central, ao norte da Linha do Equador. O país é cercado por 

porções de água, sendo o lado leste o Mar do Caribe, e o lado oeste o Oceano Pacífico. O Clima 

predominante em sua cidade é tropical úmido, pois recebe influência do Oceano Pacífico. No 

país há duas estações bem definidas: Seca e chuvosa. A língua falada é o espanhol, fruto da 

colonização espanhola na região. O IDH do país é considerado alto, o que significa, de modo 
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geral, que possui bons níveis relacionados a educação, saúde e renda da população. A moeda 

adotada pelo país é a Cólon costa-riquenho. Comparada ao euro atualmente (maio/2020),  1 (um) 

Cólon costa-riquenho equivale a 0,0016 Euros, ou seja, a moeda da Costa Rica está extremamente 

desvalorizada internacionalmente. 

O jogador Thiago Silva é de origem Brasileira, da cidade do Rio de Janeiro. A localização é 

na América do Sul, com a maior parte do Território ao sul da Linha do Equador. O País é banhado 

pelo Oceano Atlântico do lado leste, e do lado oeste faz fronteira continental com outros países. 

O clima predominante em sua cidade é o tropical Atlântico, com temperaturas bastante elevadas 

no verão, e invernos mais amenos. A língua falada é o português, uma das heranças deixadas 

pela colonização portuguesa. O IDH do país é considerado alto, O IDH do país é considerado alto, 

o que significa, de modo geral, que possui bons níveis relacionados a educação, saúde e renda 

da população, embora a realidade pareça ser bem diferente. A moeda do país é o Real. 

Comparada ao Euro, atualmente (maio/2020), 1 (um) real equivale a 0,16 centavos de Euro, ou 

seja, a moeda brasileira  está desvalorizada internacionalmente. 

O time Paris Saint-Germain está localizado na cidade de Paris, na França, e faz parte do 

continente europeu. O país é banhado pelo Oceano Atlântico a oeste e pelo Mar Mediterrâneo 

ao sul. O clima predominante na cidade é o temperado, com invernos muito frios e verões 

relativamente amenos. A língua falada é o francês. O IDH do país é considerado muito alto, o que 

significa que há uma elevada qualidade nos índices de saúde, renda e escolarização da 

população. A moeda adotada pelo país é o Euro, que atualmente (maio/2020) vale pouco mais 

de seis vezes o valor do real, e 625 vezes mais que o cólon costa-riquenho. Isso significa que os 

jogadores que migraram para jogar neste time francês ganham muito mais do que se recebessem 

seus salários em suas moedas nacionais.  

Com todas as informações pesquisadas, vamos refletir e responder: 

1) A partir do que foi pesquisado, explique a frase “As diferenças naturais, sociais e 

econômicas entre os países não impede que estes estabeleçam conexões.” 

Os lugares apresentam características naturais e econômicas diferentes. No caso dos jogadores 

pesquisados, as diferenças naturais entre seus países de origem não são tantas, pois ambos  

possuem clima tropical, com características semelhantes. Se comparados ao clima da França, há 

muita diferença, especialmente na estação do inverno. Economicamente há muitas diferenças 

entre os países americanos apontados e a França. Esta possui uma moeda mais valorizada, e um 

IDH maior, o que representa uma melhor qualidade de vida para a população francesa. 

Historicamente o Brasil e a Costa Rica foram colonizados por povos europeus, o que os conecta a 

algumas características deste continente. Desta forma, podemos dizer, apesar de haver contextos 
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culturais, sociais e econômicos entre os diferentes países do mundo, é possível que eles estejam 

conectados através da circulação de pessoas, das relações de trabalho e dos laços históricos. 

2) Diante do que seu grupo pesquisou, vocês acreditam que  diferentes características 

existentes nos países influenciam no modo de vida das sociedades? 

Sim. Os tipos climáticos diferentes fazem com que as pessoas adotem modos de vida diferentes. 

Isso se reflete nas roupas que vestem, no tipo de alimentação e nas atividades produtivas que 

desenvolvem. 

 

Referências: (utilizadas nesta pesquisa) 

 https://www.suapesquisa.com/paises/costa_rica/Acesso em 20/05/2020 

 https://g1.globo.com/mundo/noticia/2018/09/14/brasil-tem-pequena-melhora-no-idh-mas-

segue-estagnado-no-79lugar-em-ranking-global.ghtml  Acesso em 20/05/2020 

 https://www.suapesquisa.com/paises/franca/  Acesso em 20/05/2020 

 https://brasilescola.uol.com.br/geografia/pais-brasil.htm Acesso em 20/05/2020 

 https://alunosonline.uol.com.br/geografia/costa-rica.html  Acesso em 20/05/2020 

 https://brasilescola.uol.com.br/geografia/costa-rica.htm  Acesso em 20/05/2020 

 https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-idh.htm Acesso em 20/05/2020 

 https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2019/12/09/melhor-idh-do-mundo-e-

da-noruega-e-o-pior-e-de-niger-veja-o-ranking.htm  Acesso em 20/05/2020 

 https://escolaeducacao.com.br/o-que-e-o-clima-tropical-atlantico-caracteristicas-regioes-

do-brasil-vegetacao/  Acesso em 20/05/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.suapesquisa.com/paises/costa_rica/
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2018/09/14/brasil-tem-pequena-melhora-no-idh-mas-segue-estagnado-no-79lugar-em-ranking-global.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2018/09/14/brasil-tem-pequena-melhora-no-idh-mas-segue-estagnado-no-79lugar-em-ranking-global.ghtml
https://www.suapesquisa.com/paises/franca/
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/pais-brasil.htm
https://alunosonline.uol.com.br/geografia/costa-rica.html
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/costa-rica.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-idh.htm
https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2019/12/09/melhor-idh-do-mundo-e-da-noruega-e-o-pior-e-de-niger-veja-o-ranking.htm
https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2019/12/09/melhor-idh-do-mundo-e-da-noruega-e-o-pior-e-de-niger-veja-o-ranking.htm
https://escolaeducacao.com.br/o-que-e-o-clima-tropical-atlantico-caracteristicas-regioes-do-brasil-vegetacao/
https://escolaeducacao.com.br/o-que-e-o-clima-tropical-atlantico-caracteristicas-regioes-do-brasil-vegetacao/
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Planisfério com a indicação feita pelo grupo 

 

 

 

Fonte: 

https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_mundo/mundo_planisferio_politico_a3.pdf 

Acesso em 21/05/2020 

 

Este Planisfério é uma representação do que deverá ser feito no exemplar que o professor vai 

deixar exposto para os alunos. Ao final da apresentação de todos os grupos, o mapa terá diversas 

linhas, representando as diferentes conexões existentes entre os países. 

 

 

 

https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_mundo/mundo_planisferio_politico_a3.pdf
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Referências comentadas e algumas dicas 

 Atribuições, competências e instrumentos da Geografia. Consultar páginas 359 -393. 

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Base Nacional Comum Curricular. 2018. Disponível em: 

<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf>. 

Acesso em: 09 set. 2019. 

 Artigo sobre a relação do esporte com a globalização. 

HIRATA, Edson. Futebol e globalização: perspectivas teóricas. : perspectivas teóricas. Efdeportes, 

Buenos Aires, v. 1, n. 116, s/p, set. 2014. Disponível em: https://www.efdeportes.com/efd196/futebol-

e-globalizacao-perspectivas-teoricas.htm. Acesso em: 18 maio 2020. 

 

 Endereço eletrônico da DAZN Brasil, com a sinopse da série intitulada “Saudade” – que inspirou 

a elaboração desta atividade. 

https://media.dazn.com/pt/press-releases-br/2019/11/dazn-lanca-saudade-serie-original-com-

brasileiros-que-jogam-na-europa/ Acesso em 19/05/2020. 

 

• Site da ESPN, que além de ter seu conteúdo em português, possui uma variedade de 

esportes coletivos e informações. Isso não impede o aluno buscar outros sites, incluindo os sites dos 

próprios times de interesse. 

https://www.espn.com.br/futebol/times  Acesso em 18/05/2020. 

 

 Sugestões de sites para a realização da pesquisa sobre os países. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ - conteúdo em inglês 

https://brasilescola.uol.com.br/ - No campo busca, digitar o nome do país que deseja pesquisar 

https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/ - Conteúdos divididos em três grandes áreas: 

Geografia física, humana e econômica 

https://paises.ibge.gov.br/#/mapa - Trata-se de um papa interativo. O aluno deve clicar no países 

de sua escolha no planisfério para obter dados sobre eles. 

https://www.suapesquisa.com/ - No campo busca, digitar o nome do país que deseja pesquisar 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.efdeportes.com/efd196/futebol-e-globalizacao-perspectivas-teoricas.htm
https://www.efdeportes.com/efd196/futebol-e-globalizacao-perspectivas-teoricas.htm
https://media.dazn.com/pt/press-releases-br/2019/11/dazn-lanca-saudade-serie-original-com-brasileiros-que-jogam-na-europa/
https://media.dazn.com/pt/press-releases-br/2019/11/dazn-lanca-saudade-serie-original-com-brasileiros-que-jogam-na-europa/
https://www.espn.com.br/futebol/times
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
https://brasilescola.uol.com.br/
https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/
https://paises.ibge.gov.br/#/mapa
https://www.suapesquisa.com/
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Compreendendo as transformações no 

Espaço Geográfico a partir da minha 

cidade 

Esta atividade pode ser aplicada na abordagem de 

temas relacionados a compreensão das diversas 

relações entre sociedade e natureza, que tem como 

resultado as transformações espaciais, a alteração das 

paisagens e os impactos sociais, econômicos e 

ambientais. Desta forma, os temas nos quais esta 

atividade se aplica são: 

 Transformações das paisagens e seus impactos 

 Processos de Industrialização e Urbanização 

 Produção e alteração do espaço geográfico 

 

Objetivos específicos: 

 Analisar a transformação espacial através de 

fotografias. 

 Refletir sobre os fatores temporais (históricos) que 

provocaram tais mudanças. 

 Identificar causas e efeitos dessas transformações. 

 Construir um painel coletivo sobre as 

transformações dos espaços da cidade. 

 

Público-alvo da atividade: Alunos do 6º ao 9º ano do 

ensino fundamental 

Princípios do Raciocínio Geográfico utilizados: 

Diferenciação 

Localização 

Analogia 

Extensão 

 

Recursos utilizados: 

Fotografias impressas, papel tamanho 40kg, cola, lápis 

de cor, canetas hidrocor, internet, celular ou 

computador, impressora, fita adesiva. 

Categoria de análise em foco: Espaço geográfico, 

paisagem, lugar 

Duração da atividade: Cinco aulas de 50 min cada 

Tipo de trabalho: Coletivo 

Ideia Central da Unidade 
 

Compreender como a 

sociedade provoca 

transformações nas 

paisagens e constrói o 

espaço geográfico  

Objetivo desta Unidade 
 

Utilizar a competência de 

investigação a partir de 

ferramentas geográficas 

para refletir sobre as 

mudanças que a sociedade 

provoca nos espaços em 

que se apropria. 

 

Palavras-chave 
 

Transformações espaciais 

Espaço Geográfico 
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Esta atividade foi inspirada em algumas fotos antigas de minha cidade, o Rio de Janeiro, 

que costumo ver com frequência por algumas redes sociais que sigo. Ao olhar essas fotografias e 

compará-las com imagens recentes, é possível verificar uma série de mudanças que os espaços 

representados  e seu entorno sofreram ao longo do tempo. 

Pensar sobre essas mudanças nos permite refletir como a ação humana sobre as paisagens 

a transformam, atribuindo-lhes novos sentidos, novas funções, construindo novas territorialidades e 

mostrando que os espaços se integram, de diferentes maneiras. Além disso, a partir da 

investigação das histórias que motivaram tais mudanças é possível identificar e compreender 

distintos processos sociais, econômicos, ambientais e espaciais que, através do tempo, 

configuraram a sociedade e o espaço geográfico que temos hoje. 

Explorar essa temática é o ponto de partida para conduzir o aluno no processo de 

investigação baseado no tema proposto, buscando informações a partir dos princípios 

geográficos de analogia, diferenciação, extensão e localização para construir novos 

conhecimentos. 

Apesar desta atividade ser aplicável a alunos de 6º ao 9º ano do ensino fundamental, é 

importante ressaltar que algumas adaptações precisam ser feitas, especialmente se o público-

alvo da atividade seja sexto e sétimo anos. Neste caso, recomenda-se que haja algumas 

alterações no roteiro proposto, de modo a tornar a pesquisa mais simplificada. Contudo, tais 

alterações ficam a critério do professor, que mais do que ninguém conhece as condições de 

trabalho, as limitações e as potencialidades de seus alunos. 

 

Passo a passo 

Recomenda-se que o professor disponha de 5 tempos de 50 minutos cada para realizar a 

atividade, sendo distribuídos da seguinte maneira: 

 1 tempo: Explicar a atividade para os alunos. 

 2 tempos: Confecção dos painéis. Numa data marcada pelo professor, os alunos 

trarão o material e utilizarão este tempo apenas para produzir o painel para expor a 

pesquisa. 

 2 tempos: exposição dos painéis para a turma e/ou escola. Os alunos devem dar 

explicações sobre a pesquisa realizada, caso sejam arguidos pelos colegas e/ou pelo 

professor. 

OBS. Caso o professor escolha por expor os painéis na escola, recomenda-se que a coordenação 

seja comunicada, para que não haja problematização quanto a circulação dos alunos da turma 

na visita aos painéis. 

OBS. A gestão dos tempos e a necessidade de aumentá-los ou diminui-los podem variar de acordo 

com a disponibilidade e a necessidade do professor. 

Passo 1) Explicar aos alunos o objetivo da atividade, que está relacionada a compreensão as 

transformações espaciais e seus efeitos, que decorrem das diversas relações entre sociedade e 

natureza. Dar as seguintes instruções: 

 O trabalho deve ser realizado em grupos de 5 alunos. 
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 O trabalho consiste numa investigação sobre as transformações ocorridas na cidade (onde 

está localizada a escola). O resultado das pesquisas fomentará a construção de painéis, que 

poderão ser expostos para a turma e/ou para os demais alunos da escola, em um espaço 

comum. 

 

 Os membros de cada grupo devem ter conhecimento do objeto pesquisado, pois no dia da 

exposição poderão ser arguidos pelo professor e/ou por outros alunos. 

OBS. O professor usará os painéis para tratar sobre as transformações espaciais provocadas 

pelas ações humanas, podendo tratar das causas e efeitos deste processo, de acordo com o 

tema que deseje abordar. 

OBS. O professor pode alterar a escala da atividade e trabalhar com o bairro da escola, ao 

invés da cidade. Caso não haja material suficiente disponível em pesquisas na internet ou em 

livros, o professor pode fazer o trabalho a partir de fotografias das famílias dos alunos que vivem 

no bairro/localidade que está sendo investigada. 

 A pesquisa não será feita durante a aula. Por isso os grupos deverão se organizar e dividir as 

tarefas entre si. No dia agendado pelo professor, cada grupo deverá trazer o material de 

pesquisa, juntamente com as fotografias impressas e os demais materiais para a confecção 

dos painéis de exposição. 

 

OBS. Recomenda-se que o professor verifique as pesquisas dos grupos antes da confecção dos 

painéis. 

 

 Para mostrar as imagens com as transformações podem ser utilizados recursos tecnológicos 

ou manuais. 

 

a) Ferramentas de edição de fotos do computador ou celular  (para recortes, colagem, 

inserção de indicadores). Sugestão: Paint (Windows) ou qualquer outra de 

conhecimento do professor ou do aluno. 

 

b) Imprimir as fotos e fazer o trabalho comparativo manual, organizando as fotos em 

ordem cronológica de transformação. Indicar as mudanças com canetinha hidrocor 

vermelha, caso seja necessário. 

 

 A pesquisa deverá informar quais as fontes foram consultadas, tanto para os dados quanto 

para as imagens (páginas, sites, aplicativos, livros, revistas etc.). 

 

 As anotações da pesquisa poderão ser feitas no caderno ou impressas. 

 

 Sugerir aos alunos alguns sites para pesquisa. Ver nas ‘Referências Comentadas’.  

 

OBS. É válido orientar os alunos como devem fazer a pesquisa em sites de busca utilizando 

palavras-chave de interesse.  

 

Passo 2) Pedir que os grupos escolham um ponto turístico da cidade. O professor deve tomar 

nota das escolhas os grupos, para que evite escolhas iguais. 
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Passo 3) Entregar aos alunos um roteiro de investigação, que indicará o que deve ser levado em 

consideração na pesquisa que será realizada. Ler com os alunos cada ponto do roteiro, 

esclarecendo possíveis dúvidas. 

 

Passo 4) O professor deverá deixar agendado com os alunos as datas das etapas do trabalho: 

 Uma data para vistoria geral nas pesquisas antes da confecção dos painéis. 

 Uma data para os grupos confeccionarem os painéis em aula. 

 Uma data para a exposição e apresentação dos painéis. 

Passo 5) Realizar as etapas de acordo com o agendamento feito. 

Passo 6) No dia agendado para a confecção dos painéis, o professor organizará a sala de aula 

de modo que os alunos juntem suas mesas por grupo, para que disponham de espaço para 

trabalhar. O trabalho também pode ser realizado em outro espaço apropriado da escola, se 

houver. Recomenda-se que o professor circule entre os grupos para que auxilie os alunos durante 

a atividade, caso seja necessário. É interessante que o professor também faça algumas perguntas 

aos grupos, referentes às investigações feitas, buscando informações sobre o tema abordado e 

quais as descobertas os grupos mais acharam interessantes. 

Passo 7) No dia agendado para a exposição dos painéis, o professor e os alunos deverão circular 

entre os painéis produzidos pelos grupos. Cada painel deverá ter ao menos um aluno 

representante, para esclarecer alguma dúvida do visitante e/ou do professor. Ao final das visitas o 

professor deverá fazer um apanhado das obras expostas, direcionando o assunto para o conteúdo 

que deseja abordar.  
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Exemplificação da atividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS. Nesta exemplificação será apresentado o texto da investigação e suas ilustrações. Este 

material deve ser exposto no painel feito de papel tamanho 40kg. Esta exemplificação pode ser 

impressa, organizada em forma de painel e apresentada aos alunos como referência para a 

atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roteiro de Investigação 

Tema da Atividade: Compreendendo as transformações no Espaço Geográfico 

a partir da minha cidade 

Como faremos nosso painel para a exposição? 

 Escolher um ponto turístico ou outro local de sua cidade. 

 Buscar as informações: 

 Período de criação/inauguração(ano) 

 Contexto histórico (para quê/por quê/com quais recursos foi criado) 

 Buscar reportagens/notícias jornalísticas relacionadas ao local escolhido 

(referentes a época da construção/inauguração/impactos, se houver) 

 Apontar através de imagens (mapas/fotografias) quais as transformações 

esse local e o entorno sofreram ao longo dos anos 

 Utilizar as informações encontradas para montar o painel para a exposição. 

Organizar pequenos textos explicativos ilustrados com fotografias e mapas. 

 Não esqueça de colocar as referências utilizadas na investigação 

Bom trabalho! 



 

 

 
34 

 

Museu do Amanhã 
Com localização privilegiada às margens da Baía de Guanabara, na zona portuária da 

cidade, o local onde o museu foi construído é historicamente conhecido como ‘Píer Mauá’, criado 

durante a década de 1950 para receber navios que abarcavam para a Copa do Mundo, sediada 

no Brasil no ano de 1950. Deste período até o início das obras de 2010, o lugar era um espaço 

abandonado. A região portuária carioca teve seu processo de revitalização iniciado, chamado 

‘Porto Maravilha’, que trouxe uma nova vida a esta região da cidade. O Museu do Amanhã foi 

uma as vertentes de revitalização da zona portuária. 

 

Antes e depois da área onde foi construído o Museu do Amanhã 

 
Fontes: Verificar na legenda nº1. Adaptação das imagens feitas pela autora. 
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Evolução temporal das modificações na área onde o Museu do Amanhã foi construído  

 
Fonte: Software Google Earth. Adaptação das imagens feitas pela autora. 

 

Dentre as etapas importantes das obras, houve a demolição da ‘Elevado da Perimetral’, 

uma via importante da cidade, responsável por integrar diferentes regiões. Tal fato causou muita 

controvérsia na cidade, dividindo opiniões. O fato é que a demolição possibilitou a reformulação 

dos espaços portuários, incluindo a criação de uma praça em frente ao Museu do amanhã. 

Alterações no entorno do museu: a demolição do Elevado da Perimetral 
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Fontes: Verificar na legenda nº2. Adaptação das imagens feitas pela autora. 

 

O Museu do Amanhã faz parte da Secretaria Municipal de Cultura, e tem como enfoque 

uma ideia futurista, baseada na ciência e sustentabilidade, tendo parcerias com universidades e 

centros de pesquisa. Os recursos para construir o museu vieram do capital público e de algumas 

parcerias feitas com o capital privado, através das empresas Banco Santander, Shell, IBM, Grupo 

Globo, Lojas Americanas e Engie. As obras de construção iniciaram em 2010, e a inauguração 

aconteceu em 2015. A arquitetura diferente do museu tem como autor do projeto, o arquiteto 

espanhol Santiago Calatrava. 

Imagens atuais do Museu do Amanhã 

 
Fontes: Verificar na legenda nº3. Adaptação das imagens feitas pela autora. 

 

 A construção do museu gerou transformações em seu entorno, como a demolição do 

Elevado da Perimetral, a construção de vias alternativas, a construção de prédios, a criação de 

novos espaços de convivência e lazer, abertura de restaurantes, geração de empregos, tanto no 

período de obras quanto na exploração da nova área turística da cidade. Houve também 

remoção de moradores antigos que viviam em casas nessa região. Um dos  reflexos econômicos 

desta área, é que ela ganhou novas funções, especialmente por ter se tornado atração turística.  

Tais transformações provocadas pela construção do museu e as obras em seu entorno renderam 

algumas manchetes de jornal. 
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Algumas manchetes de Jornais relacionadas a construção do Museu do Amanhã  

 
Fontes: Verificar na legenda nº4. Adaptação das imagens feitas pela autora. 

 

Essa investigação nos possibilitou conhecer um pouco sobre o Museu do Amanhã, como 

sua construção estimulou algumas mudanças na cidade do Rio de Janeiro ao logo do tempo, e 

alguns efeitos que elas trouxeram. 

 

Referências: (utilizadas nesta pesquisa) 

 Investigação das informações gerais sobre o Museu  

https://museudoamanha.org.br/pt-br/content/maua-360-aula-inaugural-seminario - Acesso em 

24/05/2020 

https://museudoamanha.org.br/pt-br/sobre-o-museu - Acesso em 24/05/2020 

http://www.dlegend.com.br/blog/museu-do-amanha-uma-obra-arquitetonica-imperdivel-e-

inspiradora-no-rio-de-janeiro/  - Acesso em 24/05/2020 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_do_Amanh%C3%A3 - Acesso em 24/05/2020 

https://diariodorio.com/historia-do-elevado-da-perimetral/ - Acesso em 24/05/2020 

 Fotografias e leituras extras 

Legenda nº 1 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pra%C3%A7a_Mau%C3%A1 - Acesso em 24/05/2020 

https://mapio.net/pic/p-1354004/ - Acesso em 25/05/2020 

Legenda nº 2 

https://extra.globo.com/noticias/rio/com-demolicao-de-parte-do-elevado-da-perimetral-

avenida-rodrigues-alves-sera-um-corredor-expresso-2347503.html - Acesso em 25/05/2020 

https://museudoamanha.org.br/pt-br/content/maua-360-aula-inaugural-seminario
https://museudoamanha.org.br/pt-br/sobre-o-museu
http://www.dlegend.com.br/blog/museu-do-amanha-uma-obra-arquitetonica-imperdivel-e-inspiradora-no-rio-de-janeiro/
http://www.dlegend.com.br/blog/museu-do-amanha-uma-obra-arquitetonica-imperdivel-e-inspiradora-no-rio-de-janeiro/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_do_Amanh%C3%A3
https://diariodorio.com/historia-do-elevado-da-perimetral/
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https://www.rjnoticias.com/2014/07/prefeitura-do-rio-interdita-ruas-para-inicia-demolicao-do-

que-restou-do-elevado-da-perimetral/ - Acesso em 25/05/2020 

https://noticias.uol.com.br/album/2013/11/22/veja-imagens-dos-63-anos-do-elevado-da-

perimetral.htm?mode=list&foto=10 - Acesso em 25/05/2020 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/fotos/2014/04/veja-fotos-da-implosao-da-

perimetral.html#F1181431 - Acesso em 25/05/2020 

https://fotospublicas.com/terceira-etapa-da-demolicao-elevado-da-perimetral/ - Acesso em 

25/05/2020 

Legenda nº 3 

http://www.centerluz.com.br/blog/post/iluminacao-museu-do-amanha - Acesso em 24/05/2020 

https://museudoamanha.org.br/pt-br/content/hor%C3%A1rio-de-funcionamento - Acesso em 

24/05/2020 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/fotos/2015/12/museu-do-amanha-e-inaugurado-no-rio-de-

janeiro.html - Acesso em 24/05/2020 

https://idg.org.br/pt-br/museu-do-amanha - Acesso em 24/05/2020 

Legenda nº 4 

https://oglobo.globo.com/fotogalerias/porto-maravilha-uma-area-de-contraste-arquitetonico-

social-apos-revitalizacao-24210186 - Acesso em 24/05/2020 

https://veja.abril.com.br/esporte/rio-da-inicio-as-obras-do-porto-maravilha-para-a-olimpiada - 

Acesso em 24/05/2020 

http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL1204922-5606,00-

PRIMEIRA+FASE+DE+OBRAS+DO+PORTO+SERA+CONCLUIDA+EM+DOIS+ANOS+DIZ+PAES.html - 

Acesso em 24/05/2020 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2010/12/comecam-obras-para-construcao-do-

museu-do-amanha-no-rio.html - Acesso em 24/05/2020 

https://prefeitura.rio/cultura/museu-do-amanha-atinge-marca-de-quatro-milhoes-de-visitantes-

desde-a-inauguracao/ - Acesso em 24/05/2020 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/07/16/De-vitrine-pol%C3%ADtica-ao-debate-

sobre-o-papel-do-poder-p%C3%BAblico.-O-que-%C3%A9-o-Porto-Maravilha - Acesso em 

24/05/2020 
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Referências comentadas e algumas dicas 

 Artigo sobre a importância da fotografia como ferramenta de análise para compreender as 

transformações territoriais, ambientais, sociais, econômicas e históricas na paisagem e no 

espaço geográfico. 

 

NASCIMENTO, Rafaela Araújo do; STEINKE, Valdir Adilson. Apontamentos teóricos para a 

relação entre paisagem e fotografia na Geografia. Raega, Curitiba, v. 1, n. 44, p. 21-35, Mai. 

2018. Disponível em: 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0YkJwCajKT4J:https://revistas.uf

pr.br/raega/article/download/47200/35293+&cd=13&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br. 

Acesso em: 15 maio 2020. 

 

 Sugestões de recursos que podem ser usados: 

 

 Google Maps. Endereço Eletrônico: https://www.google.com.br/maps/ 

 Google Earth. Endereço Eletrônico: https://www.google.com.br/intl/pt-BR/earth/  

(Este recurso pode ser baixado como software no computador) 

 Sites de busca 

 Sites de museus da sua cidade 

 Redes Sociais (Facebook, Instagram) 

 

 Sugestões de sites que contém arquivos com fotos históricas da cidade do Rio de Janeiro: 

 

 Histórias, fotografias, dados, informações e Geografia da cidade do Rio de Janeiro 

https://apps.data.rio/armazenzinho/index.html 

 Galeria com algumas obras de Marcello Cavalcanti, em sua coleção “Augusto Malta 

Revival”. Nesta exposição Cavalcanti refotografa célebres cliques de Malta, contrastando 

o antigo e o moderno na mesma imagem. 

http://gaveaimagens.com.br/augusto-malta-revival/ 

 

 Fotografias antigas diversas da cidade, com legenda dos locais 

https://www.bol.uol.com.br/listas/2016/03/01/rio-de-janeiro-em-36-fotos-do-passado.htm 

 A história dos bairros do Rio de Janeiro 

https://apps.data.rio/armazenzinho/historia-dos-bairros/ 

 Régua do tempo dos acontecimentos históricos da cidade do Rio de Janeiro. 

https://apps.data.rio/armazenzinho/pages/reguaTempo/ 

 RioTur- Turismo oficial da cidade do Rio de Janeiro 

http://visit.rio/editorial/zonaportuaria/ 

 Perfis no Instagram 

@rioantigo - https://www.instagram.com/rioantigo/ 

@riomemorias  - https://www.instagram.com/riomemorias/ 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0YkJwCajKT4J:https://revistas.ufpr.br/raega/article/download/47200/35293+&cd=13&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0YkJwCajKT4J:https://revistas.ufpr.br/raega/article/download/47200/35293+&cd=13&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
https://www.google.com.br/maps/
https://www.google.com.br/intl/pt-BR/earth/
https://apps.data.rio/armazenzinho/index.html
http://gaveaimagens.com.br/augusto-malta-revival/
https://www.bol.uol.com.br/listas/2016/03/01/rio-de-janeiro-em-36-fotos-do-passado.htm
https://apps.data.rio/armazenzinho/historia-dos-bairros/
https://apps.data.rio/armazenzinho/pages/reguaTempo/
http://visit.rio/editorial/zonaportuaria/
https://www.instagram.com/rioantigo/
https://www.instagram.com/riomemorias/
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@riotur.rio - https://www.instagram.com/riotur.rio/ 

@ riocasaseprediosantigos - https://www.instagram.com/riocasaseprediosantigos/ 

 Sugere-se aos professores que aplicarão esta atividade em outras cidades ou estados, que 

busquem materiais (fotografias) de suas respectivas áreas nos sites das prefeituras locais, 

museus locais ou ainda em redes sociais. 

 

 

https://www.instagram.com/riotur.rio/
https://www.instagram.com/riocasaseprediosantigos/
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Pensando representações espaciais a 

partir da confecção de infográficos 

Esta atividade pode ser aplicada na abordagem 

de temas relacionados a leitura, interpretação, 

comparação e elaboração de informações 

(carto)gráficas. Desta forma, os temas nos quais 

esta atividade se aplica são: 

 Representação de fenômenos Naturais 

 Leitura e confecção de mapas 

 Leitura, compreensão e confecção de 

representações de contextos econômicos, 

sociais, políticos, ambientais e culturais. 

 

Objetivos específicos: 

 Analisar diferentes formas de representação 

espacial 

 Expressar informações e dados científicos ou 

cotidianos através de representação gráfica 

 Representar informações a partir da construção 

de infográficos 

 

Público-alvo da atividade: Alunos do 6º ao 9º ano 

do ensino fundamental 

Princípios do Raciocínio Geográfico utilizados: 

Diferenciação 

Distribuição 

Extensão 

Localização 

Ordem 

 

Recursos utilizados: 

Imagens impressas, papel tamanho A4 colorido, 

cola, lápis de cor, canetas hidrocor, internet, celular 

ou computador, impressora, fita adesiva. 

Categoria de análise em foco: Espaço geográfico, 

Região, Território 

Duração da atividade: Quatro aulas de 50 min 

cada 

Tipo de trabalho: Dupla 

Ideia Central da Unidade 
 

Desenvolver nos alunos a 

capacidade de interpretar e 

construir diferentes  formas 

de representações espaciais a 

partir de recursos s 

cartográficos 

Objetivo desta Unidade 
 

Utilizar a competência de 

investigação a partir de 

ferramentas geográficas para 

interpretar informações e 

expressá-las através de 

representações gráficas 

 

Palavras-chave 
 

Cartografia 

Representação geográfica 

Infográficos 
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Esta atividade foi inspirada na leitura de jornais, que frequentemente tem se utilizado de 

recursos visuais para tornar a divulgação de informações mais atrativa e de fácil compreensão 

para o leitor. Esses recursos, comumente utilizados em textos jornalísticos e propagandas, são 

chamados de infográficos. 

O objetivo do infográfico é fazer uma representação visual da informação, veiculando-a 

de forma mais dinâmica e mais clara aos leitores. Para isso utiliza-se o texto escrito conjugado a 

recursos visuais (fotografias e/ou desenhos). São diversos os temas que podem ser abordados 

através dos infográficos, como por exemplo assuntos cotidianos, divulgação de informações 

científicas, relatórios, informações jornalísticas etc. 

No contexto desta atividade, empregaremos o infográfico como um recurso didático para 

desenvolver nos alunos a capacidade de leitura e interpretação de informações, além de 

possibilitá-los a construir representações de temas diversos da Geografia – física e/ou humana – a 

partir da exploração de textos jornalísticos, livro didático, atlas escolar, ou alguma outra fonte de 

interesse. 

Normalmente os infográficos são construídos com o auxílio de ferramentas virtuais 

específicas, muitas delas disponíveis gratuitamente em alguns sites. Contudo, diante das diferentes 

condições materiais de cada escola, sugerimos como alternativa à falta de internet em algumas 

unidades escolares, que o professor construa manualmente os infográficos com os alunos, através 

de colagens e desenhos. 

 

Passo a passo 

Antes de iniciar a atividade, o professor deverá: 

 Escolher qual conteúdo (tema central) abordará. 

 

 Verificar se os alunos dispõem de recursos (notebook/computador/celular e internet) para 

produzir os infográficos online utilizando a rede de internet da escola, ou se a escola 

dispõe de sala de informática com computadores para que os alunos realizem a 

atividade durante a aula. 

 

 Caso nenhuma das alternativas acima seja viável, o professor deverá indicar que o 

trabalho será feito manualmente, em sala de aula. 

 

 Escolher qual será o percurso de pesquisa dos grupos. Escolher dentre as opções abaixo: 

 

a) Trabalhar a mesma temática com todas as duplas, ou seja, todas deverão produzir o 

infográfico sobre o mesmo tema geral. O que irá diferenciar os trabalhos é o tipo de 

investigação que será feita e o enfoque que cada dupla dará ao assunto. 

 

b) Criar subtemas dentro do assunto central. Nesta opção, cada dupla se dedicará a 

investigar o subtema estipulado pelo professor, ou seja, serão produzidos infográficos com 

aspetos distintos, todos relacionados ao tema central, que é a base da investigação.   

 

 Para ilustrar esta atividade escolhi o tema “Regionalização do espaço mundial”, assunto 

abordado no 8º ano, e o percurso de pesquisa dividido em subtemas. 
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OBS. Esta atividade será descrita numa situação hipotética de que na escola não tem acesso à 

internet. Por isso, a descrição aqui é da construção manual do infográfico. 

 

Passo 1) Explicar aos alunos o objetivo da atividade, que é fazer a representação gráfica do 

espaço geográfico a partir da construção de infográficos. Para isso exploraremos o tema 

“Regionalização do espaço mundial”. Tema variável de acordo com o  assunto/conteúdo que 

está sendo abordado pelo professor. 

OBS. O professor utilizará duas aulas (de 50 min cada) para explicar a atividade e fazer a leitura 

do material de base com os alunos. As outras duas aulas (de 50 min cada) serão utilizadas para a 

confecção dos infográficos. 

Passo 2) Dar as seguintes instruções: 

 Explicar o que é infográfico e mostrar a exemplificação, para que os alunos consigam visualizar 

a ideia. 

 

 O trabalho deve ser realizado em duplas. 

 

 A construção desta representação se dará por meio das seguintes etapas: 

 

 Leitura do texto base (comum a todos os alunos) 

 Investigação do tema (posteriormente a leitura. Atividade extra classe) 

 Confecção dos infográficos em aula 

 

 

 A pesquisa terá início na aula, a partir do material base escolhido pelo professor. Este material 

pode ser o capítulo do livro didático, ou ainda outra fonte que sirva para consulta primária 

sobre o tema (Livro paradidático, atlas, reportagem jornalística, vídeo, relatório etc.). Todos os 

alunos devem fazer a leitura do material, independente do desdobramento que darão à 

pesquisa.  

  

 Durante a leitura os alunos deverão destacar (sublinhar) os pontos que contenham as ideias-

chave do texto, como por exemplo, os conceitos básicos. Os trechos destacados devem ser 

resumidos e transformados em tópicos.  

 

 As anotações da pesquisa poderão ser feitas no caderno. 

 

 A pesquisa deverá informar quais as fontes foram consultadas, tanto para os dados quanto 

para as imagens (páginas, sites, aplicativos, livros, revistas etc.). 

 

 Sugerir aos alunos alguns que busquem na internet modelos de infográficos para que se 

inspirem na confecção de seus trabalhos.  

Passo 3) Após a leitura do texto base, o professor fará uma explicação geral sobre o tema, 

destacando os aspectos mais relevantes.  

Passo 4) Pedir que os alunos façam uma investigação mais detalhada sobre o tema, os conceitos 

gerais que permeiam o assunto, e que pesquisem figuras (imagens, ilustrações, mapas, 
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gráficos)que estejam relacionados às ideias-chave. Esse material deve ser trazido na aula seguinte, 

para a confecção dos infográficos. 

OBS. É fundamental que haja ilustrações no infográfico. Caso os alunos não tenham como imprimir 

as imagens, o professor deve se encarregar disso. Ou ainda, uma outra opção, é que os alunos 

ilustrem o infográfico com desenhos feitos por eles mesmos. 

OBS. Orientar os alunos a trabalharem com palavras-chave na busca das ilustrações. Eles devem 

procurar imagens que se relacionem com os itens essenciais que serão colocados no infográfico. 

Passo 5) Após a pesquisa, na aula designada pelo professor, as duplas trarão os dados investigados 

e o material solicitado para realizar a confecção dos infográficos. 

Passo 6) Após a confecção dos materiais, o professor deverá dispor os infográficos produzidos no 

mural da sala, e pedir que os alunos vejam os trabalhos dos colegas. A partir dessa exposição, o 

professor pode encaminhar sua fala para mostrar aos alunos sobre a diversidade de possibilidades 

de representação do espaço geográfico, explorando diversos temas.  

 

Exemplificação da atividade 

Sugestão do Tema geral e de desdobramentos que podem ser feitos. O professor pode 

desmembrar qualquer outro tema que esteja trabalhando para ampliar as pesquisas sobre ele. 

Tema Geral (conteúdo): Regionalização do espaço mundial  

Abordagem base: O que é região, regionalização e tipos de regionalização. 

Subtemas extraídos do tema central: Tipos de Regionalização 

 Aspectos físicos – Continentes 

 Aspectos físicos – Vegetação 

 Aspectos físicos – Tipos de clima 

 Aspectos físicos – Zonas Climáticas 

 Aspectos físicos – Relevo 

 Aspectos socioeconômicos -  Nível de desenvolvimento 

 Aspectos Econômicos – Industrialização 

 Aspectos Econômicos – PIB (Produto Interno Bruto) 

 Aspectos Econômicos – IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) 

 Aspectos Econômicos – Índice de GINI 

 Aspectos Econômicos – IPM (Índice de Pobreza Mundial) 

 Aspectos Histórico-Geográficos – Velho, Novo e Novíssimo Mundo 

 Aspectos Político-Econômicos – Capitalismo e Socialismo 

 Aspecto Histórico-Econômico – Primeiro, Segundo e Terceiro Mundo 

 

Material Base para a leitura com os alunos em sala de aula: Livro Didático e texto complementar. 

Subtema a ser explorado nesta exemplificação: Aspectos Econômicos – IDH (Índice de 

Desenvolvimento Humano) 
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Material de leitura base 

Texto 1) 

 

Páginas do livro didático utilizadas para a leitura base com os alunos 

 
Fonte: SAMPAIO, Fernando dos Santos; MEDEIROS, Marlon Clovis (ed.). Geração Alpha Geografia. 2. ed. 

São Paulo: SM, 2018. Geografia anos finais. 8º ano do ensino fundamental. 

 

Texto 2) 

 

A REGIONALIZAÇÃO 

Resumo sobre a regionalização e o conceito de região. 

 

A regionalização e a região 

 

O primeiro ponto para entender a regionalização é lembrar do significado da palavra região. 

Segundo o Dicionário Aurélio Século XXI, a região é um “Território que se distingue dos demais por possuir 

características (clima, produção etc.) próprias”. 

A região, que para a geografia vai além de uma simples palavra, comportando-se como um 

conceito geográfico e, portanto, sendo elementar para o estudo do espaço geográfico. A palavra 

região é derivada do latim regere que originou palavras como regência, regra e entre outros. Segundo 

Gomes (2003), nos tempos do Império Romano adotava-se o termo regione para áreas que possuíam 

uma administração local subordinadas às regras gerais e políticas de Roma. 

Ao longo do tempo, após a queda do Império Romano, a Idade Média reforçou o caráter 

administrativo das unidades regionais por relações de poder e domínio. Durante o Estado moderno na 

Europa com o absolutismo, a região também foi mantida como unidade administrativa como forma de 

controle do aparato estatal.  

De forma resumida, o conceito de região possui três princípios fundamentais. Os dois primeiros são 

utilizados no nosso cotidiano, como o de localização (ponto, lugar, área) e o de extensão (tamanho, 
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alcance…). Por exemplo, como uma região montanhosa (local com montanhas) ou como região da 

cidade de São Paulo (como extensão). Já o terceiro princípio, é a região como unidade administrativa, 

cuja divisão regional tem a finalidade de exercer a hierarquia e o controle na administração dos Estados. 

Como por exemplo, a região administrativa de SP. 

Retornando ao conceito de regionalizar, podemos considerar que o ato de “regionalizar” é 

simplesmente dividir ou classificar uma região (ou espaço geográfico) a partir de critérios específicos, 

através de características semelhantes ou diferentes para delimitá-las. Em outras palavras, é como se a 

regionalização fosse organizar o mundo e os diferentes locais em que vivemos por critérios específicos. 

Em cada regionalização, usa-se um ou mais critérios dependendo da necessidade de tal 

regionalização. Por exemplo, pode-se regionalizar pelo critério natural a partir do clima, do relevo, da 

vegetação com a intenção de identificar as regiões com o mesmo ou diferentes climas, relevo ou 

vegetação. Assim como, também pode-se regionalizar uma região pelas características históricas e 

econômicas. 

O que definirá o critério da regionalização será justamente a finalidade (o motivo, , razão, a 

causa…) da divisão regional. Entre as mais comuns finalidades são para fins de fiscalização, preservação, 

política pública, administração ou para estudos. Por fim, também é importante entender que é comum 

haver novas regionalizações, justamente pela constante transformação do espaço geográfico. 

Texto escrito por Leandro Nieves Ribeiro.  

Fonte: https://geografianovestibular.wordpress.com/2019/06/01/a-regionalizacao/ Acesso em 

28/05/2020. [Texto adaptado] 

 

Anotações sobre as leituras-base: 

 Região pode ser entendida, de modo geral como um agrupamento de áreas com características 

próprias, semelhantes entre si. Toda região possui uma localização, uma extensão e uma unidade 

administrável. 

 Divisão de regiões feita baseada em diferentes critérios: naturais, econômicos, políticos, ambientais etc. 

 Regionalização é o processo de divisão de um território em regiões, cada uma com sua característica 

predominante. Esse tipo de divisão pode ser feito com base em vários critérios, e desta forma contribuir 

para análise do espaço geográfico. 

 

Anotações de aprofundamento (investigação):  

 IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) é um indicador criado para medir a qualidade de 

vida da população, considerando dados sobre educação, saúde e renda. 

 Esse indicador compara o desenvolvimento dos países membros da Organização das Nações 

Unidas (ONU). 

 O IDH tem sido usado desde 1993 pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(Pnud). 

 Cada item que compõe o IDH faz referência a uma área que envolve a vida dos habitantes 

do lugar investigado. 

 O item educação se relaciona a média de tempo (anos de estudo) que uma população 

possui. Quanto mais anos de estudo, mais possibilidade de desenvolvimento o país possui. 

Quanto menos anos de escolaridade, menos desenvolvimento para o país. 

 O item saúde se refere a taxa de expectativa de vida da população, ou seja, quantos anos 

em média ela vive. Quanto maior essa taxa, melhores são as condições de vida da população. 

Quanto mais cedo as pessoas morrem, isso indica condições de vida ruins no país. 

https://geografianovestibular.wordpress.com/2019/06/01/a-regionalizacao/
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 O item renda per capta (por pessoa) é a média de renda por habitantes, medida em dólar, 

considerando os custos de vida e o poder de compra.  

 Uma das críticas ao IDH é que ele não representa a realidade sobre as condições de vida da 

população, pois não leva em conta a concentração de renda. 

 O IDH possui uma escala que classifica os países, atribuindo a eles o grau de 0 (zero) a 1 (um). 

A numeração mais próxima ao zero indica um IDH muito baixo, indicando que o país tem um 

nível de desenvolvimento ruim. Os países que apresentam numeração próxima ao 1 (um), 

possuem um elevado nível de desenvolvimento. 

 Divisão dos níveis de IDH, de acordo com a grau atribuído: 

 Alto acima de  0,899. Exemplos: Noruega (0,954), Suíça (0,946) 

 Médio 0,500 - 0,799. Exemplos: México (0,767), Brasil (0,761) 

 Baixo 0 - 0,499. Exemplos: Sudão do Sul (0,413), Níger (0,377) 

 

Confecção do Infográfico a partir da pesquisa 

 

 
 

Referências: (utilizadas nesta pesquisa) 

http://salesianorn.com.br/dombosco/wp-content/uploads/2018/02/CAP-1-

regionalizacao_do_espaco_mundial-1.pdf Acesso em 28/05/2020 

http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/conceitos/o-que-e-o-idh.html

 Acesso em 28/05/2020 

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-idh.htm Acesso em 29/05/2020

 Acesso em 28/05/2020 

http://salesianorn.com.br/dombosco/wp-content/uploads/2018/02/CAP-1-regionalizacao_do_espaco_mundial-1.pdf
http://salesianorn.com.br/dombosco/wp-content/uploads/2018/02/CAP-1-regionalizacao_do_espaco_mundial-1.pdf
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-idh.htm%20Acesso%20em%2029/05/2020
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-idh.htm%20Acesso%20em%2029/05/2020
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https://www.politize.com.br/idh-o-que-e/ Acesso em 29/05/2020 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/geografia/indice-de-desenvolvimento-humano-

idh Acesso em 29/05/2020 

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/ranking  Acesso em 30/05/2020 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2019-12/brasil-avanca-no-idh-em-

2019-mas-tera-novos-desafios Acesso em 30/05/2020 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/12/brasil-cai-uma-posicao-no-idh-o-ranking-

global-de-desenvolvimento.shtml  Acesso em 30/05/2020 

https://www.infoescola.com/geografia/idh-indice-de-desenvolvimento-humano/ Acesso em 

30/05/2020 

 

Referências comentadas e algumas dicas 

 

 Artigo sobre o uso educacional do recurso Infográfico 

COSTA, Valéria Machado da; TAROUCO, Liane Margarida Rockenbach. Infográfico: 

características, autoria e uso educacional. : características, autoria e uso educacional. Renote, 

Porto Alegre, v. 8, n. 3, p. s/p, dez. 2010. Disponível em: 

https://seer.ufrgs.br/renote/article/view/18045/10633. Acesso em: 24 maio 2020. 

 

 Artigo sobre a construção e uso de infográficos no ensino de Geografia. 

LIMA, Gabriella Araújo de; CATELÃO, Evandro de Melo. Infográficos: produção e possibilidades no 

uso educacional do ensino de geografia. : produção e possibilidades no uso educacional do 

ensino de Geografia. Ensino e Tecnologia em Revista, Curitiba, v. 3, n. 1, p. 1-20, jun. 2019. Disponível 

em: https://periodicos.utfpr.edu.br/etr/article/view/9944/6268. Acesso em: 26 maio 2020. 

 

 Sites com indicações de aplicativos gratuitos para a confecção de infográficos 

https://www.educamaisbrasil.com.br/educacao/noticias/conheca-os-sites-gratuitos-para-criar-infograficos-incriveis 

Recomenda-se que o professor, caso opte por utilizar os programas online de confecção de 

infográficos, teste a ferramenta antes de indicá-la aos alunos. 

 

 É possível utilizar a ferramenta Microsoft Paint para confeccionar os infográficos. 

 

 

 Site de alguns infográficos de Geografia 

http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=infograficos 

 

 Site com infográficos sobre temas distintos, todos voltados para uso educativo 

https://br.pinterest.com/visualoopbr/infograficos-educacao/ 

https://www.politize.com.br/idh-o-que-e/
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/geografia/indice-de-desenvolvimento-humano-idh
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/geografia/indice-de-desenvolvimento-humano-idh
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/ranking
https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2019-12/brasil-avanca-no-idh-em-2019-mas-tera-novos-desafios
https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2019-12/brasil-avanca-no-idh-em-2019-mas-tera-novos-desafios
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/12/brasil-cai-uma-posicao-no-idh-o-ranking-global-de-desenvolvimento.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/12/brasil-cai-uma-posicao-no-idh-o-ranking-global-de-desenvolvimento.shtml
https://www.infoescola.com/geografia/idh-indice-de-desenvolvimento-humano/
https://www.educamaisbrasil.com.br/educacao/noticias/conheca-os-sites-gratuitos-para-criar-infograficos-incriveis
http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=infograficos
https://br.pinterest.com/visualoopbr/infograficos-educacao/


 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
51 

O uso de Histórias em Quadrinhos para 

compreender impactos 

socioambientais 

Esta atividade pode ser aplicada na abordagem 

de temas relacionados a compreensão das 

relações entre sociedade e natureza, 

especialmente quanto aos impactos provocados 

pela ação antrópica. Desta forma, os temas nos 

quais esta atividade se aplica são: 

 Compreensão do ciclos naturais, apropriação 

humana e impactos ambientais 

 Identificação de Biomas/Biodiversidade, 

apropriação humana e impactos ambientais 

 Usos e transformações nos ambientes naturais e 

suas consequências 

Objetivos específicos: 

 Analisar os impactos provocados pela 

agricultura e o uso de elementos químicos na 

saúde humana e ambiental 

 Desenvolver reflexão e senso crítico sobre 

questões ambientais 

 Valorizar a diversidade e conservação dos 

recursos naturais e da saúde humana 

 

Público-alvo da atividade: Alunos do 6º ao 9º ano 

do ensino fundamental 

Princípios do Raciocínio Geográfico utilizados: 

Distribuição 

Extensão 

Conexão 

Ordem 

 

Recursos utilizados: 

Papel tamanho A4, Lápis, borracha, lápis de cor, 

canetas hidrocor, internet, celular ou computador, 

TV ou projetor. 

Categoria de análise em foco: Espaço geográfico, 

Paisagem 

Duração da atividade: Quatro aulas de 50 min 

cada 

Tipo de trabalho: Dupla 

Ideia Central da Unidade 
 

Desenvolver nos alunos a 

capacidade de refletir sobre 

os usos e impactos das ações 

humanas sobre os recursos 

naturais 

 

Objetivo desta Unidade 
 

Utilizar a competência de 

investigação a partir de 

ferramentas geográficas para 

compreender os impactos da 

agricultura e do uso de 

agrotóxicos nos ambientes 

naturais e na saúde humana 

 

Palavras-chave 
 

Meio Ambiente 

Impacto socioambiental  

Agrotóxicos 

Agricultura 
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Esta atividade foi inspirada nos documentários produzidos pelo cinegrafista Silvio Tendler, 

intitulado “O veneno está na mesa” – volumes I e II, lançados em 2011 e 2014 respectivamente. 

Nesta obra Tendler trata do excessivo uso de insumos químicos na produção de alimentos, e os 

impactos provocados por essa ação no meio ambiente, na saúde humana e na economia – em 

escala local e global. 

Esta obra nos leva a pensar no quanto os seres vivos, seja os animais ou a espécie humana, 

dependem do bom funcionamento da natureza, seja pela produção de alimentos, a oferta de 

recursos hídricos, a qualidade climática ou a extração de diferentes recursos naturais. Por esta 

razão, é importante desenvolver a consciência do quão importante é a preservação do meio 

ambiente e sua diversidade para a manutenção da vida. 

Neste sentido, a presente atividade se propõe despertar os alunos para uma reflexão sobre 

os impactos que a produção agrícola e o uso de produtos químicos provoca tanto para o meio 

ambiente quanto para a saúde humana. Para isso, utilizaremos como recurso a confecção de 

histórias em quadrinhos, elaboradas pelos alunos, a partir do princípio de investigação e do uso do 

raciocínio geográfico. 

 

As histórias em quadrinhos são normalmente construídas com o auxílio de ferramentas 

virtuais específicas, algumas delas disponíveis gratuitamente em alguns sites. Contudo, diante das 

diferentes condições materiais de cada escola, sugerimos como alternativa à falta de internet em 

algumas unidades escolares, que o professor construa manualmente os quadrinhos com os alunos, 

através da disponibilização de modelos-base, colagens e desenhos. 

 

Passo a passo 

Apesar de esta atividade se dedicar a trabalhar com os impactos da produção de alimentos para 

o meio ambiente e para a saúde humana, o professor é livre para adaptá-la a outros enfoques. 

Esta atividade pode contar a parceria de professores de outras disciplinas, como por exemplo 

Língua Portuguesa, Ciências e Artes, configurando um trabalho interdisciplinar. 

 

OBS. Esta atividade será descrita numa situação hipotética de que na escola não tem acesso à 

internet. Por isso, a descrição aqui é da construção manual das histórias em quadrinhos. 

OBS. O professor utilizará uma aula (de 50 min) para exibir o vídeo e explicar a atividade. As outras 

três aulas (de 50 min cada) serão utilizadas para a confecção e exibição dos quadrinhos. 

 

Passo 1) Explicar aos alunos o objetivo da atividade, que é conhecer os processos de produção 

de alimentos e os impactos que eles provocam no meio ambiente e na saúde humana. Dar as 

seguintes instruções: 

 O trabalho deve ser realizado em duplas. 

 

 A construção desta representação se dará por meio das seguintes etapas: 
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 Assistir ao vídeo para iniciar a apresentação da proposta de trabalho (comum a 

todos os alunos – atividade em sala de aula)2 

 Investigação de aprofundamento sobre o tema (atividade extra classe) 

 Confecção das histórias em quadrinho (atividade em sala de aula) 

 

 

 Durante a exibição do vídeo os alunos devem fazer anotações sobre temáticas que podem 

ser exploradas a partir das informações que estão sendo transmitidas. 

 

 Além das ideias mencionadas no vídeo, o professor pode dar aos alunos sugestões de 

subtemas que podem ser pesquisados. 

OBS. Não há problemas caso as duplas abordem o mesmo subtema, pois a produção das histórias 

em quadrinhos será diferente. 

 As duplas deverão fazer uma investigação sobre as ideias transmitidas no vídeo, 

complementadas com um dos  subtópicos apresentados pelo professor. As anotações da 

pesquisa poderão ser feitas no caderno. 

 

 As duplas podem pedir auxílio a professores de outras disciplinas, como Ciências e Artes para 

ajudá-los quanto as ideias de abordagem e dicas de como elaborar os quadrinhos. 

 

 As duplas deverão criar um pequeno roteiro de uma história que aborde sobre tema tratado 

(tanto no vídeo quanto na investigação). 

 

 As duplas devem pensar na ilustração que construirão para a história. As ilustrações podem ser 

bem simples. 

 

 Todas as histórias devem ter um título e texto. Devem também ser assinadas pelos autores. 

 

 A pesquisa deverá informar quais as fontes foram consultadas (páginas, sites, aplicativos, livros, 

revistas etc.). 

 

Passo 2) Na data escolhida para o início desta atividade, exibir o vídeo para os alunos. Após 

comentar sobre o tema, destacando alguns tópicos referentes aos impactos ambientais e à saúde 

humana. 

 Link de acesso ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=rdKevGqEmTU 

 

OBS. O professor pode fazer o download do vídeo e transmiti-lo por meio de TV ou aparelho de 

projeção. Outra opção é disponibilizar o link do vídeo para os alunos que possuam meios para 

assistir. 

Passo 3) Na mesma ocasião, apresentar aos alunos subtemas relacionados ao vídeo que podem 

ser levados em consideração na pesquisa. Os temas podem ser anotados no quadro, projetados 

ou entregues em papéis avulsos aos alunos. (Ver sugestões na Exemplificação da atividade) 

                                                           
2 O vídeo que inspirou esta atividade “O veneno está na mesa” pode ser utilizado como material base. O curta “Agrotóxicos”, 
produzido pela equipe Geografia Visual, foi indicado porque é mais didático, de fácil compreensão – independente da série que 
seja trabalhado - e possui menor duração. 

https://www.youtube.com/watch?v=rdKevGqEmTU
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Passo 4) Pedir que os alunos aprofundem a pesquisa em casa, e tomem nota. O objetivo da 

pesquisa é obter informações relevantes para a confecção das histórias em quadrinhos. 

OBS. Os alunos devem anotar as ideias que tiverem do roteiro e das imagens que utilizarão. Isso 

deve ser levado no dia da aula para a construção dos quadrinhos. 

OBS. As histórias devem apresentar conteúdo referente ao tema abordado e as informações 

levantadas durante a investigação de aprofundamento. 

Passo 5) Na data combinada, os alunos levarão os esboços feitos com a ideia do roteiro e imagens, 

além do material solicitado pelo professor, para iniciar a confecção dos quadrinhos. 

OBS. Caso o aluno não possua os recursos materiais, o professor deverá providenciá-los junto a 

escola. 

OBS. Caso não dê tempo de as duplas terminarem a confecção do trabalho durante a aula, os 

alunos deverão entregar o material ao professor no encontro seguinte. 

Passo 6) Após os quadrinhos prontos, o professor deverá fotografar as produções e projetá-las para 

a turma. O objetivo é apresentar o que foi construído pelos alunos e discutir as ideias que foram 

expostas nos trabalhos.  

OBS. Se não for possível fotografar os quadrinhos e projetá-las na mesma aula, o professor pode 

pedir que as duplas apresentem rapidamente seus trabalhos aos colegas. Sobre a apresentação 

das duplas o professor faz algumas explicações. 

 

Exemplificação da atividade 

Sugestão de subtemas relacionados ao tema central – Impactos socioambientais provocados 

pelo uso de agrotóxicos: 

 Tipos de agricultura 

 Revolução Verde 

 Desmatamento para agricultura 

 Destruição de biomas locais para agricultura 

 FAO - Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura 

 Envenenamento dos alimentos pela aplicação de agrotóxicos 

 Quando o mundo começou a usar agrotóxicos 

 Países/estados que mais usam agrotóxicos 

 Objetivo do uso de agrotóxicos 

 Agrotóxicos considerados perigosos 

 Demanda mundial de alimentos e o uso de agrotóxicos 

 Danos Hídricos provocados pelo uso de agrotóxicos 

 Danos no solo provocados pelo uso de agrotóxicos 

 Danos na atmosfera provocados pelo uso de agrotóxicos 

 Danos na saúde humana provocados pelo uso de agrotóxicos 

 Produtos resistentes aos agrotóxicos 

 Uso de métodos naturais em substituição aos agrotóxicos 

 Apelo da indústria para o uso de agrotóxicos 

 Efeitos econômicos do uso de agrotóxicos 
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Anotações de aprofundamento  de investigação sobre o tema : 

 A prática agrícola moderna vem destruindo biomas através do desmatamento e incêndios. 

Muitas espécies já foram extintas. Além disso, o solo é compactado pelo excesso de circulação 

de máquinas, os rios e o solo são contaminados pelo uso de produtos químicos (agrotóxicos).  

 O uso dos começou a ser intensificado a partir da chamada Revolução Verde (décadas de 

1960/1970), que foi um movimento de renovação dos métodos de produção agrícola em todo 

o mundo, implementando técnicas mais modernas para aumentar a produtividade do campo. 

  A Revolução Verde teve início após a Segunda Guerra Mundial, com o aprofundamento de 

invenções criadas para a guerra. 

 Os agrotóxicos possuem outros nomes, sendo também conhecidos como pesticida, defensivo 

agrícola, agroveneno, praguicida, agroquímico, produto fitossanitário  e biocida. 

 As principais empresas que produzem esses produtos são: Monsanto, Syngenta, Bayer, Dupont, 

Dow e Basf. 

 No Brasil as lavouras que mais recebem agrotóxicos são as que produzem gêneros para a 

exportação, como por exemplo a soja. 

 No Brasil, durante o período militar, houve maior implementação do uso dos agrotóxicos nas 

lavouras. Isso impactou não apenas o meio ambiente como também a saúde dos agricultores. 

 O estado brasileiro que atualmente mais usa agrotóxicos é o Mato Grosso. 

 O produto químico aplicado nas plantações deixa resíduos nos alimentos. Isso chega à mesa 

do consumidor. Eles também deixam resíduos no solo, nos lençóis freáticos, nos rios e no ar. 

 Além das pragas as quais se destinam os agrotóxicos, outros animais (insetos e pássaros) 

também morrem quando entram em contato com tais produtos. 

 Por oferecer muitos riscos ao ambiente e a vida humana, a utilização dos agrotóxicos é 

controlada e regulamentada pelo governo da maioria dos países. 

 A ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) juntamente com o Ministério da 

Agricultura são responsáveis por controlar, fiscalizar e regulamentar o uso dos agrotóxicos no 

Brasil. 

 O Brasil é o líder do ranking mundial de consumo de agrotóxicos. 

 O modelo de produção rural brasileiro tem como característica a concentração da terra e a 

utilização de grandes quantidades de agrotóxicos (diversos)para garantir a produção de 

mercadorias em escala industrial para exportação. 
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Quadrinho confeccionado a partir do vídeo e da investigação 

 
Quadrinho elaborado pela autora. 
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Referências: (utilizadas nesta pesquisa) 

https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/impactos-producao-agricola.htm  

Acesso 02/06/2020 

https://mpacontraagrotoxicos.wordpress.com/agrotoxicos-no-brasil/ Acesso 02/06/2020 

https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2019/10/07/quem-criou-o-termo-

agrotoxico-e-por-que-nao-pesticida-ou-defensivo-agricola.ghtml 

Acesso 02/06/2020 

https://www.portalsaofrancisco.com.br/biologia/historia-dos-agrotoxicos  

Acesso 03/06/2020 

https://www.ecodebate.com.br/2011/04/12/os-danos-dos-agrotoxicos-ao-meio-ambiente/ 

Acesso 03/06/2020 

https://www.pensamentoverde.com.br/meio-ambiente/os-agrotoxicos-e-seu-impacto-

ambiental/ Acesso 03/06/2020 

https://contraosagrotoxicos.org/ Acesso 03/06/2020 
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https://www.pensamentoverde.com.br/meio-ambiente/os-agrotoxicos-e-seu-impacto-ambiental/
https://contraosagrotoxicos.org/
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Referências comentadas e algumas dicas 

 

 Artigo sobre o uso educacional das histórias em quadrinhos (HQs) 

SILVA, Genilza Paiva da; NASCIMENTO, Núbia Nogueira do. Histórias em quadrinhos no Ensino de 

Geografia: uma proposta metodológica em escola agrícola de porto nacional - TO. Ensino de 

Geografia, Uberlândia, v. 9, n. 17, p. 74-88, jul. 2018. Disponível em: 

http://www.revistaensinogeografia.ig.ufu.br/N17/Art6-v9-n17-Revista-Ensino-Geogafia-Silva-

Nascimento.pdf. Acesso em: 02 jun. 2020. 

 

 Vídeos de Silvio Tendler que inspiraram esta atividade: 

 

O veneno está na mesa I (2011) - https://www.youtube.com/watch?v=SHkRoIvahpg 
 

O veneno está na mesa II (2014) - https://www.youtube.com/watch?v=fyvoKljtvG4&t=1224 

 

 Vídeo que deve ser exibido para os alunos na aula base: “Agrotóxicos” 

https://www.youtube.com/watch?v=rdKevGqEmTU 

 

 Indicação de programa online com alguns recursos abertos gratuitamente para a confecção 

de histórias em quadrinhos: 

https://www.pixton.com/br/ 

Caso o professor opte por utilizar este recurso, deve se cadastrar na página do programa e 

seguir as orientações lá informadas.  

 Site de campanha permanente contra o uso de agrotóxicos. 

https://contraosagrotoxicos.org/ 

 Quadrinhos e tirinhas da Mafalda organizadas por tema de abordagem em Geografia: 

https://www.cepae.ufg.br/n/35329-as-tiras-da-mafalda-geografia-em-quadrinhos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SHkRoIvahpg
https://www.youtube.com/watch?v=fyvoKljtvG4&t=1224
https://www.youtube.com/watch?v=rdKevGqEmTU
https://www.pixton.com/br/
https://contraosagrotoxicos.org/
https://www.cepae.ufg.br/n/35329-as-tiras-da-mafalda-geografia-em-quadrinhos
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Considerações finais 

 

A proposta deste caderno pedagógico foi contribuir com o trabalho do professor de geografia, 

estimulando-o a realizar novas práticas pedagógicas que vão além do uso do livro didático. As 

atividades apresentadas, todas aplicáveis a distintos anos de escolaridade do segundo segmento 

do ensino fundamental – feitas as devidas adaptações aos temas curriculares estabelecidos – 

apontam diferentes possibilidade de abordagem de assuntos presentes no cotidiano social. 

Cada atividade, enriquecida com os comentários, explicações e referências comentadas 

foram pensadas do modo a enriquecer e facilitar o planejamento do professor e o processo de 

aprendizagem dos alunos. As unidades, pautadas nos eixos temáticos da BNCC, estimulam o 

trabalho de investigação de conceitos, informações, dados, leituras de mapas, imagens, 

fotografias e graficos. Além disso, as atividades sugeridas possibilitam que os professor utilize uma 

metodologia que implica no desenvolvimento da autonomia do aluno em seu próprio processo 

de aprendizagem. 

Desta forma, a presente atividade é um caminho para auxiliar o professor a trabalhar em sala 

de aula a competência que propõe instrumentalizar os alunos a desenvolverem investigações que 

os permita compreender as relações existentes entre a sociedade e natureza. Conforme visto em 

na dissertação, esta competência é pouco valorizada na prática pedagógica dos professores de 

Geografia. 

Cabe lembrar que estas atividades não são uma bula pedagógica. Elas estão a serviço do 

professor e das necessidades específicas da comunidade escolar que atende, sendo desta forma 

passíveis a mudanças. Ademais, desejamos que este material contribua com a prática dos 

professores de Geografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
60 

Referências 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. 2018. Disponível em: 

<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf>. 

Acesso em: 09 set. 2019. 

COSTA, Valéria Machado da; TAROUCO, Liane Margarida Rockenbach. Infográfico: 

características, autoria e uso educacional. : características, autoria e uso educacional. Renote, 

Porto Alegre, v. 8, n. 3, p. s/p, dez. 2010. Disponível em: 

https://seer.ufrgs.br/renote/article/view/18045/10633. Acesso em: 24 maio 2020. 

HIRATA, Edson. Futebol e globalização: perspectivas teóricas. : perspectivas teóricas. Efdeportes, 

Buenos Aires, v. 1, n. 116, s/p, set. 2014. Disponível em: https://www.efdeportes.com/efd196/futebol-

e-globalizacao-perspectivas-teoricas.htm. Acesso em: 18 maio 2020. 

LIMA, Gabriella Araújo de; CATELÃO, Evandro de Melo. Infográficos: produção e possibilidades no 

uso educacional do ensino de geografia. : produção e possibilidades no uso educacional do 

ensino de Geografia. Ensino e Tecnologia em Revista, Curitiba, v. 3, n. 1, p. 1-20, jun. 2019. Disponível 

em: https://periodicos.utfpr.edu.br/etr/article/view/9944/6268. Acesso em: 26 maio 2020. 

NASCIMENTO, Rafaela Araújo do; STEINKE, Valdir Adilson. Apontamentos teóricos para a relação 

entre paisagem e fotografia na Geografia. Raega, Curitiba, v. 1, n. 44, p. 21-35, Mai. 2018. 

Disponível em: 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0YkJwCajKT4J:https://revistas.ufpr.br

/raega/article/download/47200/35293+&cd=13&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br. Acesso em: 15 maio 

2020. 

RAMOS, Sueli Catucci; AGUIAR, Waldiney Gomes de. A importância da fotografia para ensinar 

geografia do lugar de vivência do sujeito. In: PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. 

Superintendência de Educação. O professor PDE e os desafios da escola pública paranaense, 

2008. Curitiba: SEED/PR., 2011. V.1. (Cadernos PDE). Disponível em: 

<http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016

/2016_artigo_geo_uenp_suelicatucciramos.pdf>. Acesso em 13/04/20. ISBN 978-85-8015-039-1. 

SILVA, Genilza Paiva da; NASCIMENTO, Núbia Nogueira do. Histórias em quadrinhos no Ensino de 

Geografia: uma proposta metodológica em escola agrícola de porto nacional - TO. Ensino de 

Geografia, Uberlândia, v. 9, n. 17, p. 74-88, jul. 2018. Disponível em: 

http://www.revistaensinogeografia.ig.ufu.br/N17/Art6-v9-n17-Revista-Ensino-Geogafia-Silva-

Nascimento.pdf. Acesso em: 02 jun. 2020. 

 

https://www.efdeportes.com/efd196/futebol-e-globalizacao-perspectivas-teoricas.htm
https://www.efdeportes.com/efd196/futebol-e-globalizacao-perspectivas-teoricas.htm
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0YkJwCajKT4J:https://revistas.ufpr.br/raega/article/download/47200/35293+&cd=13&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0YkJwCajKT4J:https://revistas.ufpr.br/raega/article/download/47200/35293+&cd=13&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br

