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Senhoras e senhores docentes,

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo sente-se honrada em tê-los como colabo-

radores nesta nova edição do Caderno do Professor, realizada a partir dos estudos e análises que 

permitiram consolidar a articulação do currículo proposto com aquele em ação nas salas de aula 

de todo o Estado de São Paulo. Para isso, o trabalho realizado em parceria com os PCNP e com 

os professores da rede de ensino tem sido basal para o aprofundamento analítico e crítico da abor-

dagem dos materiais de apoio ao currículo. Essa ação, efetivada por meio do programa Educação 

— Compromisso de São Paulo, é de fundamental importância para a Pasta, que despende, neste 

programa, seus maiores esforços ao intensificar ações de avaliação e monitoramento da utilização 

dos diferentes materiais de apoio à implementação do currículo e ao empregar o Caderno nas ações 

de formação de professores e gestores da rede de ensino. Além disso, firma seu dever com a busca 

por uma educação paulista de qualidade ao promover estudos sobre os impactos gerados pelo uso 

do material do São Paulo Faz Escola nos resultados da rede, por meio do Saresp e do Ideb. 

Enfim, o Caderno do Professor, criado pelo programa São Paulo Faz Escola, apresenta orien-

tações didático-pedagógicas e traz como base o conteúdo do Currículo Oficial do Estado de São 

Paulo, que pode ser utilizado como complemento à Matriz Curricular. Observem que as atividades 

ora propostas podem ser complementadas por outras que julgarem pertinentes ou necessárias, 

dependendo do seu planejamento e da adequação da proposta de ensino deste material à realidade 

da sua escola e de seus alunos. O Caderno tem a proposição de apoiá-los no planejamento de suas 

aulas para que explorem em seus alunos as competências e habilidades necessárias que comportam 

a construção do saber e a apropriação dos conteúdos das disciplinas, além de permitir uma avalia-

ção constante, por parte dos docentes, das práticas metodológicas em sala de aula, objetivando a 

diversificação do ensino e a melhoria da qualidade do fazer pedagógico. 

Revigoram-se assim os esforços desta Secretaria no sentido de apoiá-los e mobilizá-los em seu 

trabalho e esperamos que o Caderno, ora apresentado, contribua para valorizar o ofício de ensinar 

e elevar nossos discentes à categoria de protagonistas de sua história. 

Contamos com nosso Magistério para a efetiva, contínua e renovada implementação do currículo.

Bom trabalho!

Herman Voorwald
Secretário da Educação do Estado de São Paulo
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Prezado(a) professor(a),

Tradicionalmente, o currículo de Geografia 

da 6a série/7o ano aborda a Geografia do Brasil 

e tem como objetivo levar o aluno a aplicar ini-

cialmente os conceitos básicos da disciplina pre-

sentes no currículo da 5a série/6o ano, em uma 

escala que lhe permita desvendar seu próprio 

país para, em seguida, trabalhar em escala mun-

dial. O que isso significa em termos do desenvol-

vimento das capacidades cognitivas dos alunos?

Em primeiro lugar, significa a possibilidade 

de levá-los a aplicar noções básicas já adquiri-

das – conceitos, procedimentos e atitudes –, para 

que possam demonstrar competência de leitura 

do mundo por meio do espaço produzido so-

cialmente. Ler o espaço exige do aluno o domí-

nio de procedimentos de observação, descrição, 

interpretação, diretamente relacionados com 

a capacidade de representação da realidade do 

ponto de vista da espacialidade. Nesse contexto, 

o uso da linguagem cartográfica é uma podero-

sa ferramenta da Geografia, porque deixa de ser 

um simples registro codificado da realidade para 

se transformar em um tipo de linguagem que ex-

pressa relações geográficas entre lugares.

A análise da Proposta Curricular para o En-

sino de Geografia (CENP, 1991) e dos Parâme-

tros Curriculares Nacionais (MEC, 1998) indica 

que o trabalho na 5a série/6o ano tem seu foco 

no estudo do espaço geográfico, tomando-se 

oriEntAção SobrE oS ContEúdoS do VoLumE

por base os conceitos estruturadores de paisa-

gem e lugar. Já na 6a série/7o ano, espera-se que 

o jovem estudante, ao estabelecer relações entre 

as características socioeconômicas e o quadro 

natural das diferentes regiões do país ao longo 

do tempo, desenvolva as primeiras noções de 

outro conceito muito importante para a ciência 

geográfica: o conceito de território. O termo, 

originalmente formado pela junção de duas 

palavras latinas, terri (terra) e torium (perten- 

cente a), foi empregado para denominar as terras 

sob jurisdição das cidades antigas e, no mundo 

moderno, para denominar as terras dos reinos. 

Em Geografia, território é um termo com mui-

tos outros sentidos. O aluno da 6a série/7o ano 

pode ser desafiado a pensar sobre eles, demons-

trando competência para recuperar informações 

e desenvolver as próprias interpretações.

Do ponto de vista político, território re-

fere-se ao espaço delimitado e controlado 

por relações de poder, geralmente o poder do 

Estado. Nesse caso, estudar o território bra-

sileiro é analisar a identidade nacional, for-

mada pela convivência de muitas gerações de 

pessoas, que estão organizadas politicamente 

em um espaço onde o poder é exercido por 

um governo soberano, fala-se a mesma lín-

gua e obedecem-se às mesmas leis.

Mas o desenvolvimento da noção de territó-

rio não se restringe apenas a essa dimensão 

política. Viver no território nacional também 
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pode ser visto como produto da apropriação 

e valorização simbólica de grupos sociais que 

preservam seus laços culturais. Nesse sentido, 

o território torna-se mais próximo de nós e 

daquilo que nos liga ao mundo. Várias ativi-

dades da Geografia podem auxiliar o aluno a 

trabalhar com essa dimensão territorial, por 

meio de sua sensibilidade e capacidade de ex-

pressão, situando o Brasil no mundo e ava-

liando criticamente informações contextuais.

Por sua vez, em sua dimensão econômica, o 

território é entendido como fonte de recursos 

sobre o qual uma determinada sociedade reivin-

dica seus direitos. É por causa disso que a com-

preensão da formação do território permitirá 

aos alunos refletir a respeito da importância da 

preservação do patrimônio ambiental brasileiro.

Sugerimos como primeiro passo para o 

desencadeamento desses conteúdos a explora-

ção do repertório dos alunos acerca da divisão 

territorial do Brasil. Em seguida, as atividades 

propostas visam ao enriquecimento da visão 

territorial por meio de roteiro de comparação 

de diferentes mapas, dando continuidade ao 

trabalho de alfabetização cartográfica inicia-

do nos volumes anteriores.

Para isso, sugerimos como principal fonte do 

trabalho o acervo cartográfico digital da Bibliote-

ca Nacional, disponível em: <http://www.bn.br> 

(acesso em: 17 maio 2013).

A documentação cartográfica da Biblioteca 

Nacional começou a ser formada em fins do 

século XVIII, ao ser criada, em Lisboa, a Real 

Biblioteca. Com a sua transferência para o Rio 

de Janeiro, junto com a corte portuguesa, seu 

acervo cresceu mediante aquisições de impor-

tantes coleções particulares e de exemplares 

originais em livrarias especializadas. É conside-

rada, atualmente, um rico patrimônio de ima-

gens do mundo, especialmente do século XVI 

ao século XVIII. Vale a pena o colega profes-

sor conferir no endereço eletrônico o material 

disponibilizado no acervo digital.

Ao se compreender o que é território, o jovem 

estudante da 6a série/7o ano deverá aprofundar, 

ao longo dos estudos propostos nas Situações de 

Aprendizagem 1, 2, 3 e 4, sua visão de mundo e 

levar em conta toda a diversidade e complexidade 

de relações sociais, de convivências e diferenças 

culturais que se estabelecem no espaço nacional. 

O entendimento da formação do Estado na-

cional, a partir do domínio do conceito de territó-

rio, é um pré-requisito para o aprofundamento do 

conhecimento da geografia brasileira. As Situa- 

ções de Aprendizagem 5, 6, 7 e 8 propostas neste 

Caderno visam ao estudo das regiões do Brasil, 

o que não pode ser efetuado sem a compreensão 

da divisão territorial ao longo do tempo. 

A temática das regiões brasileiras não 

poderá desvincular-se da territorialidade ou 

extensão dos fatos estudados, pois as regiões 

manifestam diferentes modalidades de frontei-

ras –  podendo estas terem sido estabelecidas 

por meio de diferentes relações econômicas, 

sociais e culturais. As extensões territoriais re-

sultantes desse processo são a base da forma-

ção das regiões brasileiras.
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Em vista disso, as Situações de Aprendiza-

gem propostas oferecem oportunidades para 

que o aluno desenvolva suas competências 

no domínio das linguagens, em especial da 

linguagem cartográfica. As atividades plane-

jadas desafiam os alunos a elaborar diversos 

tipos de mapas temáticos com representações 

qualitativas e quantitativas.

Conhecimentos priorizados

As Situações de Aprendizagem 1, 2, 3 e 4 

sugeridas têm como ponto de partida a repre-

sentação do território nas diversas escalas do or-

denamento jurídico do país (município, Estado e 

União). Além disso, os alunos serão desafiados a 

recuperar informações e a desenvolver uma com-

preensão geral da formação territorial brasileira, 

considerando o processo de ocupação do litoral 

brasileiro desde a exploração do pau-brasil, no 

século XVI; as entradas e bandeiras do final do 

século XVII à primeira metade do século XVIII, 

que destruíram as reduções jesuíticas e desbra-

varam o interior do continente, descobrindo 

caminhos para a região do Pantanal e da Bacia 

Amazônica, atravessando o Mato Grosso; e a 

definição dos limites das possessões portuguesas 

e espanholas na América no século XVIII.

O trabalho, porém, não se encerra apenas no 

estudo dos mapas. Para trabalhar a dimensão 

cultural do conceito de território, sugerimos 

a leitura e a interpretação de textos literários 

relacionados ao processo de ocupação econô-

mica e social do Sul do país pela estância de 

gado e pelas colônias de imigrantes alemães e 

italianos. Tal ocupação foi marcada por dispu-

tas com os castelhanos (primeiro, do império 

espanhol e, posteriormente, da Argentina e do 

Uruguai). Esse trabalho com literatura poderá 

ser retomado nas Situações de Aprendizagem 

seguintes, quando o foco do estudo será a re-

gionalização brasileira, ampliando desse modo 

a leitura para outros autores importantes da 

literatura regionalista do país.

Visto que a formação territorial deve ser com-

preendida como um processo em aberto e em 

permanente construção, propomos atividades 

para discussão da realidade social e econômi-

ca das cidades fronteiriças do Brasil, represen-

tativas de uma situação peculiar por sofrerem 

diversas influências dos povos vizinhos. Assim, 

esperamos que os alunos compreendam a im-

portância da linguagem cartográfica como sín-

tese dos processos de ocupação e ampliação das 

fronteiras nacionais e também percebam que, 

por meio dela, poderão transitar no acervo da 

memória literária do Brasil, profundamente re-

veladora do contexto da vida cotidiana e cultural 

de todos os seus cidadãos.

Já as Situações de Aprendizagem 5, 6, 7 e 8 

têm como ponto de partida a comparação das 

unidades federadas do Brasil por meio de in-

dicadores sociais e econômicos. Dessa forma, 

os alunos poderão ser estimulados a elaborar 

suas próprias propostas de regionalização do 

país, partindo da elaboração e leitura de tabe-

las e mapas temáticos. Em seguida, os alunos 

tomarão contato com o processo de regiona-

lização proposto e desenvolvido pelo IBGE 

desde o início da década de 1940.
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Eles vão verificar que naquela época não 

existia a região Sudeste e que o Estado de São 

Paulo integrava a região denominada Sul, 

da qual também faziam parte Rio Grande 

do Sul, Santa Catarina e Paraná. Tendo em 

vista as características sociais e econômicas 

do país, os alunos serão desafiados a explicar 

a divisão estabelecida pelo IBGE em 1970, 

quando São Paulo deixa a região Sul e passa 

a integrar a região Sudeste. Da mesma forma, 

terão que justificar as razões que levaram o 

IBGE a inserir o Estado do Tocantins, criado 

em 1988, na região Norte.

A delimitação das regiões brasileiras 

deve ser compreendida em seu caráter di-

nâmico. É por isso que o foco do trabalho é 

na regionalização do território brasileiro e 

no estudo do Brasil a partir dos complexos 

regionais (Amazônia, Nordeste e Centro-

-Sul) e da região concentrada, permitindo 

uma visão mais integrada dos processos 

econômicos.

Competências e habilidades

Na 6a série/7o ano, o objetivo é levar o 

aluno a desenvolver o conceito de territó-

rio por meio da linguagem cartográfica, 

propiciando o reconhecimento de informa-

ções geográficas em diferentes formas de 

representação. Assim, as atividades pro-

postas envolvem um conjunto de etapas 

com o intuito de desenvolver a capacida-

de de perceber o processo de consolida-

ção das fronteiras políticas do Brasil e as  

intencionalidades da cartografia produzida 

a partir do século XVI. Além disso, também 

objetivam o desenvolvimento da habilidade 

de leitura e produção de textos contínuos 

(narrativas, textos expositivos e descriti-

vos) e descontínuos (leitura e interpretação 

de mapas), estabelecendo a diferença entre 

os conceitos de limite e fronteira e exigin-

do do aluno o posicionamento diante de 

situações reais apresentadas no decorrer da 

atividade. Espera-se ainda que as atitudes 

pessoais e grupais contribuam para que se 

promova o respeito às ideias dos colegas, 

o aprimoramento das expressões orais e o 

posicionamento adequado diante de situa-

ções de divergências de ideias no âmbito da 

sala de aula.

Outro objetivo é levar o aluno a com- 

preender e desenvolver o conceito de re-

gião, propiciando o reconhecimento de in-

formações geográficas em diferentes formas 

de representação. Assim, as Situações de 

Aprendizagem 5, 6, 7 e 8 foram organizadas 

num conjunto de etapas visando aprimorar 

a capacidade de perceber os possíveis ar-

ranjos do ordenamento territorial do Bra-

sil que resultam na delimitação de regiões. 

Além disso, também objetivam o desenvol-

vimento da habilidade de manuseio de da-

dos e produção de informações geográficas 

sistematizadas em diferentes tipos de mapas. 

Enquanto, nas séries/anos anteriores, o uso 

da cartografia permite o aprendizado dos 

conceitos de cartografia de base, na 6a série/ 

7o ano é preciso avançar no estudo da carto-

grafia temática.
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metodologia e estratégias

A presente proposta foi planejada com ênfa-

se no desenvolvimento da perspectiva multidi-

mensional do conceito de território e nas formas 

de abordagem da realidade, que exigem a leitura 

e a escrita, e também no desenvolvimento do 

conceito de região, como um ente histórico e em 

permanente processo de redefinição. Para isso, 

propõe-se uma grande variedade de estratégias 

de contato com os assuntos: exposição do pro-

fessor, discussão em grupo, leitura individual e 

em grupo, recursos audiovisuais e exercícios car-

tográficos individuais e em grupo. 

As Situações de Aprendizagem propostas 

introduzem a análise de documentos, a leitu-

ra de textos, tabelas e mapas e a interpretação 

de dados estatísticos, levando em considera-

ção os seguintes níveis de compreensão:

tipo níveis de compreensão

1 Identificação de informações isola-
das, dados em tabelas e mapas

2

Comparação de informações forne-
cidas pelo professor com as incluídas 
nos textos e de dados para a produção 
de informações geográficas relevantes

3 Busca de informações adicionais em 
outras fontes

4 Descrição de ambientes e contextos 
regionais

5 Inferências sobre a intenção do au-
tor, expressas em um mapa ou figura

6 Passagem de um formato de repre-
sentação para outro

Dependendo da necessidade de aprofun-

damento da turma, propõe-se que o professor 

complemente as atividades, buscando outros 

materiais na fonte e em sites sugeridos no final 

deste Caderno.

Avaliação

Propomos, neste Caderno, sugestões de 

avaliação com o intuito de auxiliar o pro-

fessor no processo contínuo e sistemático 

de avaliação diagnóstica, pois propiciam a 

identificação do repertório e das dificuldades 

de cada aluno diante da leitura de mapas e 

tabelas. Nesse caso, foram elaboradas fichas 

de observação do desempenho esperado nas 

atividades, assim como foi proposta uma fi-

cha de avaliação individual e grupal que con-

sidera os objetivos esperados. Sugerimos sua 

utilização ao final de cada atividade, de acor-

do com o modelo a seguir:

Avaliação das 
atividades

objetivos atingidos

1. Muito bom
Atingiu plenamente os 
objetivos propostos

2. Bom
Atingiu grande parte 
dos objetivos propostos

3. Regular
Atingiu os objetivos 
mínimos essenciais

4. Insuficiente
Não atingiu os objetivos 
mínimos essenciais

Por fim, o professor poderá realizar um 

levantamento dos temas apreendidos pela 

maioria dos alunos e daqueles que necessitam 

ser retomados, para que o processo de ensino-

-aprendizagem se consolide de maneira efetiva.
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SituAçõES dE AprEndizAGEm

SITUAçãO DE APRENDIzAGEM 1 
FRONTEIRAS DA REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

O objetivo desta Situação de Aprendizagem 

é verificar o repertório dos alunos a respeito 

das fronteiras e dos limites do território brasi-

leiro, tendo em vista o ordenamento jurídico-

-administrativo da República Federativa do 

Brasil. Para isso, sugerimos a leitura do mapa 

político do país, assim como de outros mapas 

em diferentes escalas, tornando possível situar a 

unidade escolar no município, na região admi-

nistrativa e no Estado de São Paulo.

Conteúdos: limites e fronteiras; unidades federadas; municípios.

Competências e habilidades: reconhecer informações geográficas em mapas de diferentes escalas; trans-
por essas informações de uma escala para outra; aplicar o conceito de território em diferentes situações.

Sugestão de estratégias: apresentação de vídeo; aulas dialogadas; discussão em grupo.

Sugestão de recursos: vídeo; mapas; roteiro de questões.

Sugestão de avaliação: respostas dos exercícios; participação geral nas discussões.

Etapa prévia – Sondagem inicial e 
sensibilização

Para o trabalho sobre a formação territorial 

do Brasil, sugere-se que o professor sensibilize 

a turma para o tema “desnaturalizando” a re-

presentação do território nacional presente no 

imaginário dos alunos. O professor poderá apre-

sentar o mapa do Brasil e fazer uma sondagem na 

aula, indagando a respeito de qual forma geomé-

trica lembraria mais o território brasileiro. Seria 

um quadrado, um triângulo ou um retângulo?

©
 C

la
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 R
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Figura 1 – Formato do território brasileiro.
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Ficha de observação do desempenho 

► Quantos alunos responderam “quadra-

do”, “triângulo” ou “retângulo”?

► Quem apresentou dificuldade para justifi-

car a resposta?

► Quem não conseguiu encontrar uma resposta?

► Quem não conseguiu compreender a 

pergunta?

Para iniciar o trabalho de observação, o profes-

sor poderá explicar aos alunos que a República 

Federativa do Brasil é organizada em três ní-

veis de poder: o municipal, o estadual e o fede-

ral. Assim, para estudar o território brasileiro é 

preciso considerar mapas em diferentes escalas. 

Leitura e análise de mapa

Para iniciar o exercício de análise de mapas em 

diferentes escalas – com foco no Brasil e no Estado 

de São Paulo –, o professor pode partir das ativida-

des a seguir, apresentadas no Caderno do Aluno: 

1. No mapa do Brasil, localize e pinte o Estado 

de São Paulo. Depois, com o auxílio de um 

atlas geográfico escolar, identifique seu mu-

nicípio de residência no mapa mudo com a 

divisão municipal do Estado de São Paulo, 

pinte-o e identifique-o pelo nome.

Por meio dessa atividade introdutória, os alunos terão a opor-

tunidade de exercitar a capacidade de leitura cartográfica, bus-

cando extrair algumas informações dos diferentes ma pas, como 

as relações de vizinhança, de exten são e de contiguidade.

2. Comparando os mapas do Brasil e do Es-

tado de São Paulo, responda: 

a) Quais são as unidades da República do 

Brasil?

Nessa questão, os alunos deverão extrair apenas informações 

diretas do mapa, ao identificar as unidades da federação bra-

sileira. Resposta correta: O Distrito Federal e os Estados (Ama-

zonas, Acre, Roraima, Amapá, Rondônia, Pará, Tocantins, Mara-

nhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambu-

co, Bahia, Sergipe, Alagoas, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso 

do Sul, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, 

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul). 

Após o desenvolvimento da atividade, o pro-

fessor poderá solicitar aos alunos que escrevam 

sua resposta no caderno, justificando como che-

garam a determinada conclusão. Enquanto isso, 

o professor poderá observar o desempenho da 

turma com base na ficha a seguir. Essa sonda-

gem, desencadeada a partir da aplicação da ati-

vidade, deverá ser considerada um diagnóstico 

das possíveis diferenças de ritmo de aprendiza-

gem dos alunos. É uma primeira oportunidade 

de identificar entre os alunos  aqueles com maior 

dificuldade de compreensão.

Etapa 1 – onde estamos?

O objetivo desta etapa é verificar o repertó-

rio dos alunos a respeito das fronteiras e limites 

do território brasileiro, considerando o ordena-

mento jurídico-administrativo do Brasil. Essa 

leitura poderá ocorrer mediante a discussão de 

situações concretas em sala de aula, explorando-

-se a leitura de mapas em diferentes escalas, do 

território do município ao da nação.

Sugere-se que o professor utilize um mapa 

do município da unidade escolar, um mapa po-

lítico do Estado de São Paulo e outro do Brasil. 
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b) Enquanto o território brasileiro é dividi-

do politicamente em Estados e Distrito 

Federal, como são divididos os Estados 

brasileiros? Dê três exemplos das unida-

des políticas que formam o Estado de São 

Paulo. 

Espera-se que os alunos concluam que os Estados brasileiros 

são divididos em municípios. No caso do Estado de São Pau-

lo, observa-se a ocorrência de 645 dessas unidades, das quais 

os alunos deverão escolher três exemplos. 

A seguir, com base no mapa políti-

co do Estado de São Paulo, os alu-

nos poderão responder às questões 

propostas. Essa atividade poderá ser desenvol-

vida como lição de casa, conforme orientação 

do Caderno do Aluno. 

1. Quais são os municípios vizinhos ao seu 

município de residência? Identifique-os no 

mapa mudo, pintando-os, e escreva os no-

mes dos municípios. 

Resposta pessoal.

2. O seu município de residência está mais 

próximo da divisa com qual(is) Estado(s) 

brasileiro(s)? Complete o desenho do mapa 

mudo com o(s) limite(s) desse(s) Estado(s) 

e seu(s) nome(s).

Essas questões visam reforçar o que foi estudado em sala de 

aula. Os alunos deverão proceder à leitura do mapa político 

do Estado de São Paulo, identificando o município de resi-

dência e sua relação de vizinhança com outros municípios e 

unidades da federação. 

Finalmente, para ampliar a análi-

se de mapas em diferentes escalas, 

sugere-se que o professor oriente a turma para 

realizar uma pesquisa individual sobre o seu 

município de residência, conforme orientado 

no Caderno do Aluno. A proposta é que, com 

as informações coletadas, os alunos produzam 

um texto imaginando que precisem apresentar 

seu município para uma pessoa que vem visitá-

-los e que não mora no Estado de São Paulo.

Etapa 2 – discussão em grupo

Para enriquecer os estudos realizados na 

Etapa 1, se possível, o professor poderá pro-

por uma atividade complementar ao Cader-

no do Aluno. Sugere-se que seja analisado o 

exemplo da família de um menino que vive no 

município de Araruama, na Região dos La-

gos, Rio de Janeiro. O recurso sugerido para 

esta atividade é o vídeo Espelho das águas 

– Araruama, que se encontra na série Paisa-

gens Brasileiras, produzida pela equipe da TV 

Escola, do Ministério da Educação. O vídeo 

apresenta aspectos históricos, econômicos e 

políticos da formação do município de Araru-

ama, com base em situações da vida cotidia-

na. Assistindo ao vídeo, os alunos devem ser 

orientados para responder, individualmente, 

às seguintes perguntas:

 f Como se desenvolveu economicamente a 

Região dos Lagos, localizada no Estado do 

Rio de Janeiro?

Historicamente, é uma região que foi ocupada para a produ-

ção de sal. Com o passar do tempo, as salinas foram substi-

tuídas por loteamentos para a exploração turística, principal-

mente de segunda residência (casas de veraneio).
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A Lagoa de Araruama estabelece o limite 
administrativo entre vários municípios flumi-
nenses, mas não divide esses municípios. Pelo 
contrário, ela os unifica em uma mesma fron-
teira: a do turismo litorâneo. O grupo concor-
da com essa afirmativa? Justifique a resposta.

 f A Lagoa de Araruama pertence ao municí-

pio de mesmo nome?

Apenas uma parte da lagoa pertence ao município de Ara-

ruama, que faz limite com outros municípios fluminenses, 

como Cabo Frio.

 f Organize a lista a seguir da menor para a 

maior unidade territorial:

 Distrito de Praia Seca, Brasil, Estado do 

Rio de Janeiro, cidade de Araruama, mu-

nicípio de Araruama.

Distrito de Praia Seca, cidade de Araruama, município de 

Araruama, Estado do Rio de Janeiro, Brasil.

Para finalizar a atividade, o professor pode-

rá verificar oralmente as respostas dos alunos, 

aproveitando a oportunidade para enfatizar 

que, assim como no exemplo de Araruama,  a 

divisão territorial do país também é resultado 

de diversos processos de formação.

Em seguida, o professor poderá propor 

uma breve discussão em grupo a respei-

to dos limites e das fronteiras da Lagoa de 

Araruama. Para as turmas que não tive-

ram a oportunidade de assistir ao vídeo, o 

professor deverá explicar brevemente que, 

no litoral do Estado do Rio de Janeiro, há  

várias formações lagunares, principalmente 

Por meio dessa etapa em grupo, o pro-

fessor poderá verificar o repertório dos 

alunos a respeito do ordenamento jurídico-

-administrativo do Brasil. Para responder à 

pergunta, os alunos deverão reconhecer a 

existência de limites entre os diferentes mu-

nicípios, ainda que todos eles façam parte 

de uma mesma realidade por estar locali-

zados em uma região, a da Lagoa de Ara-

ruama, com intensa exploração turística. 

Espera-se, assim, que os alunos percebam a 

diferença entre limite e fronteira, o que será 

mais bem explorado na Situação de Apren-

dizagem seguinte. 

na Região dos Lagos. Dentre elas, a Lagoa de 

Araruama banha seis municípios fluminen-

ses: Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, 

São Pedro da Aldeia, Cabo Frio e Arraial do 

Cabo. Sugerimos a seguinte proposta para o 

debate em grupo:
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Figura 2 – Carta da parte meridional do Brasil. Fonte: BONNE, Rigobert. Carta da parte meridional do Brasil, com os territó-
rios espanhóis vizinhos a oeste. Genebra, 1780 (detalhe). 
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No Caderno do Aluno, na se-

ção Você aprendeu?, sugerimos 

a seguinte atividade:

No mapa a seguir (Figura 2), observe em 

detalhe o que foi representado do atual terri-

tório paulista em um mapa belga de 1780.

1. Quais cidades, vilas, rios, entre outros ele-

mentos geográficos do atual território pau-

lista, já eram conhecidos naquela época?

As cidades de São Paulo, São Vicente; os rios Tietê, Grande e 

Paraná; a Serra de Paranapiacaba, a Serra de Botucatu e a Ilha 

de São Sebastião. 
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2. A região onde você mora está representada 

no mapa? Procure explicar o porquê.

Resposta aberta; vai variar conforme a localização de cada 

município. Espera-se que os alunos apliquem seus conhe-

cimentos do mapa político do Brasil e do Estado de São 

Paulo, já utilizados em atividades anteriores, para analisa-

rem o documento cartográfico. A linha do litoral e as mar-

gens dos principais rios que percorrem o Estado podem 

servir de referências geográficas para facilitar a localiza-

ção das informações. 

Conteúdos: zona de fronteira; fronteira permeável; interações econômicas.

Competências e habilidades: aplicar conhecimentos geográficos na explicação de acontecimentos do 
dia a dia; ler e interpretar diagramas e mapas.

Sugestão de estratégias: leitura e interpretação de mapas e esquemas; aulas dialogadas; exercícios.

Sugestão de recursos: dados do grupo Redes e Territórios, da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Sugestão de avaliação: respostas dos exercícios; participação geral nas discussões.

SITUAçãO DE APRENDIzAGEM 2 
FRONTEIRAS PERMEáVEIS 

A próxima etapa no estudo do território 

brasileiro exige o aprofundamento do estudo 

das fronteiras nacionais. Diferentemente da 

ideia de limite, o termo fronteira é mais amplo 

e pode ser compreendido como a margem do 

mundo conhecido ou habitado. Neste caso, a 

ideia de fronteira como frente pioneira ou área 

de expansão em direção a territórios “vazios” 

ou “a conquistar” sempre foi muito forte no 

caso brasileiro. Contudo, a emergência dos Es-

tados nacionais no século XVIII e  os processos 

de demarcação de terras coloniais, como o que 

ocorreu com Portugal na América, associaram 

fronteira à linha de divisa entre Estados vizi-

nhos. Ou seja, a palavra limite tem sua origem 

no fim daquilo que mantém coesa uma unidade 

político-territorial. Assim, limite é uma linha 

de separação abstrata, porém definida juridi-

camente (fator de separação), enquanto fron-

teira configura uma zona de contato (fator de 

integração). O aprofundamento dessas ideias 

poderá ocorrer com a análise de situações con-

cretas em trechos das fronteiras internacionais 

brasileiras, como sugerido a seguir.
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Etapa 1 – Leitura e comparação de 
mapas da zona de fronteira do brasil 
com seus países vizinhos

Nesta etapa, os alunos terão a oportuni-

dade de estudar com mais ênfase a situação 

do Brasil na zona de fronteira internacional, 

principalmente a partir de exemplos de cida-

des gêmeas, contíguas territorialmente com 

cidades de países vizinhos.

Para começar a discussão, o professor po-

derá apresentar o mapa do grupo de pesquisa 

Retis (Figura 3). Caso considere o tema inte-

ressante e queira explorar mais o assunto, há 

mais de 120 cidades gêmeas, na zona de fron-

teira internacional, que são interessantes de 

ser analisadas pelos alunos da 6a série/7o ano. 

Para isso, sugerimos a visita ao site do grupo 

Redes e Territórios, da UFRJ, disponível em: 

<http://www.retis.igeo.ufrj.br/> (acesso em 

em: 17 out. 2013), que disponibiliza um ma-

terial bastante rico a respeito da situação do 

Brasil nas fronteiras internacionais.

Leitura e análise de mapa

Com base na observação do mapa da Figu-

ra 3 e por meio da consulta de mapas políti-

cos da América do Sul e do Brasil em um atlas 

geográfico escolar, sugerimos que os alunos 

respondam ao rotei ro de perguntas a seguir, 

disponível no Caderno do Aluno. O desenvol-

vimento desta atividade permitirá ao professor 

verifi car se os alunos já se habituaram a utilizar 

a legenda dos mapas, instrumento fundamental 

para a análise das informações representadas. 

1. Quais são os países sul-americanos que 

fazem fronteira com o Brasil? Com quais 

desses países não há cidades gêmeas de ci-

dades brasileiras?

O Brasil faz fronteira com os seguintes países da América 

do Sul: Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Co-

lômbia, Venezuela, Guiana e Suriname. Caso os alunos 

indiquem também a Guiana Francesa, sugerimos que o 

professor explique que ela não é um país independente, 

mas um território da França.

Dos países fronteiriços com o Brasil, apenas o Suriname não 

possui uma cidade que seja gêmea de uma cidade brasilei-

ra. Caso os alunos apontem também a Colômbia, sugerimos 

chamar a atenção para as cidades gêmeas de Letícia (Colôm-

bia) e Tabatinga (Brasil).

2. Observe a faixa de fronteira brasileira. De 

acordo com o mapa, que tipos de articula-

ção existem entre as cidades gêmeas? Qual 

é o tipo de articulação mais frequente entre 

essas cidades?

Como podemos observar no mapa e em sua legenda, exis-

tem três tipos de articulação entre as cidades gêmeas: fluvial 

com pontes, fluvial sem pontes e terrestre. De acordo com 

o mapa, destacam-se articulações do tipo terrestre, sobre-

tudo na fronteira com os Estados do Mato Grosso do Sul e 

Rio Grande do Sul. Ainda no Estado do Rio Grande do Sul, 

destacam-se as articulações do tipo fluvial com ponte.

3. Quais Estados brasileiros possuem mais ci-

dades gêmeas na zona de fronteira? Essas 

cidades estão na fronteira de quais países?

De acordo com o mapa, os Estados do Rio Grande do Sul e 

do Mato Grosso do Sul são os que mais possuem cidades gê-

meas. No Rio Grande do Sul, elas estão na fronteira do Brasil 

com a Argentina e o Uruguai.  Já no Mato Grosso do Sul, na 

fronteira do Brasil com a Bolívia e o Paraguai.
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Figura 3 – zona de fronteira: tipos de articulação entre cidades gêmeas. Grupo Retis, Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. Mapa original (base cartográfica com generalização; algumas feições do 
território não estão representadas em detalhe; Chile, Equador e Peru não estão integralmente represen-
tados ou cotados; as Unidades Federativas do Brasil não estão cotadas).
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Etapa 2 – Análise das interações 
econômicas em zona de fronteira

Nesta etapa, os alunos terão oportuni-

dade de conhecer um exemplo de cidade gê-

mea e as interações existentes em sua zona de 

fronteira. O caso escolhido é o de Guajará- 

-Mirim (RO). O professor poderá explicar 

aos alunos que Guajará-Mirim está separada 

de sua cidade gêmea boliviana Guayarame-

rín apenas pelas águas do Rio Mamoré, como 

mostra a Figura 4a. Os moradores dessas cida-

des podem avistar pessoas que vivem na outra 

cidade, na margem oposta. Apesar de viverem 

em países diferentes, essas pessoas podem fazer 

parte de várias interações, como demonstra o 

esquema da Figura 4b, que deverá ser analisa-

do pela turma, com o auxílio do professor.

Leitura e análise de imagem e esquema 

1. A partir da observação da imagem de sa-

télite e do esquema que representa as redes 

de produção do espaço na fronteira entre 

as cidades gêmeas de Guajará-Mirim e 

Guayaramerín, os alunos deverão respon-

der às seguintes questões presentes no Ca-

derno do Aluno:

a) Quais são os principais produtos que 

circulam entre Guajará-Mirim e sua ci-

dade gêmea boliviana, Guayaramerín?

Do Brasil para a Bolívia circulam produtos alimentícios, 

calçados, confecções e eletroeletrônicos. Da Bolívia para 

o Brasil circulam borracha, pupunha, madeira, castanha e 

gado bovino. 

b) Quais capitais de Estados brasileiros 

mantêm relações econômicas com a 

Bolívia através de Guajará-Mirim?  

O que é comercializado com essas  

capitais? 

Por via terrestre, Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC) co-

mercializam, principalmente, combustível e gêneros ali-

mentícios. Por via fluvial, Manaus (AM) comercializa com-

bustível e eletroeletrônicos.
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Figura 4 a, 4 b – Guajará-Mirim e Guayaramerín. a) Imagem de satélite. Fonte: Google Earth. Disponível em: <http://earth.google.com.
br>. b) Redes de produção do espaço na fronteira. Fonte: Grupo de Estudos sobre Redes e Territórios (Retis) do Departamento de Geo-
grafia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://igeo-server.igeo.ufrj.br/retis/atlas_de_fronteira/atlas2/atlas2123.
htm>. Acessos em: 17 maio 2013.
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Etapa 3 – Análise das interações 
econômicas em zona de fronteira

Nesta etapa, daremos continuidade ao estu-

do de zonas de fronteira com base na análise das 

interações econômicas, por meio de cidades gê-

meas. Nesse sentido, o caso de Tabatinga (AM) 

e Leticia (Colômbia) é bem interessante (Figura 

5). Diferentemente do exemplo da etapa anterior, 

para o viajante cruzar a fronteira internacional 

entre Tabatinga e Leticia, sequer é necessário 

atravessar o rio. Basta atravessar ou seguir em 

frente por uma das avenidas da cidade brasileira 

e o visitante já se encontrará no outro país. Suge-

rimos que o professor apresente a Figura 5 para 

os alunos e procure mostrar a situação cotidiana 

de milhares de brasileiros que vivem na fronteira.

Em seguida, o professor poderá explorar com 

os alunos as interações econômicas do Brasil com 

o mundo por meio de Tabatinga (Figura 5b).

Além do intercâmbio que se estabelece com a 

Colômbia e o Peru, por essa zona fronteiriça o Bra-

sil conecta essa região com outros países, como os 

Estados Unidos e a China. Para que os alunos per-

cebam como essa conexão é possível, eles poderão 

utilizar um atlas geográfico escolar em sala de aula, 

identificando os países e as distâncias entre eles.

Leitura e análise de imagem e esquema

2. A partir da observação da imagem de saté-

lite e do esquema que representa as redes de 

produção do espaço na fronteira entre as ci-

dades gêmeas de Leticia e Tabatinga, os alu-

nos deverão responder às seguintes questões 

propostas no Caderno do Aluno:

a) Quais são os produtos comercializados 

entre as cidades de Tabatinga e Leticia?
Em Tabatinga, comercializam-se produtos alimentícios, ma-

terial de construção, refratários, gás, pescado e peixes orna-

mentais. Em Leticia, os brasileiros compram gasolina, cigarros, 

motos, autopeças, joias, eletroeletrônicos, roupas e verduras.

b) Identifique a cidade colombiana a que os 

brasileiros de Tabatinga têm acesso to-

mando por base a cidade de Leticia.
Bogotá.

c) Como os produtos provenientes da Chi-

na e dos Estados Unidos chegam a essa 

zona de fronteira?
Através do transporte marítimo, produtos industrializados da China 

e dos Estados Unidos são desembarcados no porto de Manaus. De 

lá, essas mercadorias seguem para Tabatinga por via fluvial para, 

então, serem distribuídas para o interior da Colômbia e do Peru.

Após essa atividade, no Caderno do 
Aluno, na seção Lição de casa, há 
uma proposta para aprofundar o es-

tudo sobre as cidades gêmeas a partir do exem-
plo da cidade de Santana do Livramento (RS).

Na sequência, os alunos poderão 
desenvolver uma Pesquisa em gru-
po. Conforme orientações do Ca-

derno do Aluno, utilizando diferentes mapas 
temáticos do Brasil, disponíveis em um atlas geo-
gráfico escolar, e o mapa zona de fronteira: tipos 
de articulação entre cidades gêmeas, os alunos de-
verão pesquisar informações sobre fluxos migra-
tórios, uso da terra, distribuição das indústrias 
pelo território nacional e taxas de incremento de-
mográfico por Estado. Em seguida, deverão loca-
lizar nos mapas encontrados as cidades de 
Tabatinga (AM), Guajará-Mirim (RO) e Santana 
do Livramento (RS) para, então, relacionar os da-
dos demográficos expostos no Quadro 1 com as 
informações obtidas nos mapas temáticos.
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Figura 5 a, 5 b – Tabatinga e  Leticia. a) Foto de satélite. Fonte: Google Earth. Disponível em: <http://earth.google.com.br/>. b) Redes de produ-
ção do espaço na fronteira. Fonte: Grupo de Estudos sobre Redes e Territórios (Retis) do Departamento de Geografia da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://igeo-server.igeo.ufrj.br/retis/atlas_de_fronteira/atlas2/atlas2122.htm>. Acessos em: 17 maio 2013.
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município população  
em 2000

população  
em 2010

taxa de crescimento
médio anual

tabatinga 37 919 52 272 3,26%

Guajará-mirim 38 045 41 656 0,91%

Santana do Livramento 90 849 82 464            – 0,96%

Com base nos dados da tabela, os alunos devem observar que, apesar 

de Tabatinga inicialmente ter a menor população entre essas cidades 

(2000), verifica-se um crescimento populacional médio anual mais 

acentuado. Santana do Livramento, por sua vez, está situada no Rio 

Grande do Sul, um dos Estados brasileiros que apresentam as menores 

taxas de incremento populacional. A mesma comparação pode ser 

feita a partir dos mapas que os alunos apresentarem, considerando-se 

a situação dessas cidades, ou do Estado ao qual pertencem.

Figura 6 – Países mais extensos. IBGE. Atlas geográfico escolar. 6. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2012, p. 34.  Mapa original. Adaptado 
(supressão de escala numérica).

Com o objetivo de apurar o 

olhar dos alunos sobre a ex-

tensão do território brasilei-

ro, na seção Você aprendeu?, eles deverão 

realizar a seguinte atividade:

O Brasil é o quinto maior país em extensão ter-

ritorial. Observando o mapa a seguir, responda:

1. Qual é a posição geográfica do Brasil na 
América do Sul?

O Brasil está localizado na porção centro-oriental do continente.

2. Compare a posição geográfica do Brasil com 
a dos quatro países mais extensos do mundo.

Assim como o Canadá e os Estados Unidos, o Brasil está 

localizado no Hemisfério Ocidental, enquanto a Rússia e 

a China estão no Hemisfério Oriental. O Brasil é o único 

dentre os cinco países mais extensos do mundo que possui 

a maior parte de suas terras no Hemisfério Sul. 

países mais extensos

Quadro 1 – População e taxa de crescimento médio anual. Fonte: IBGE. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 17 maio 2013.

RÚSSIA 

CHINA 

BRASIL 

CANADÁ 

EUA 

Fonte: ResourceSTAT. Land. Land area. In: Food and Agriculture Organization of the United Nations. Faostat. Rome: FAO, 2011. 
Disponível em: <http://faostat.fao.org/site/377/default.aspx#ancor>. Acesso em: set. 2011.

Rússia 17 098 240 km2

Canadá 9 984 670 km2

China 9 598 089 km2

EUA 9 632 030 km2

Brasil 8 514 876 km2

ESCALA

PROJEÇÃO DE ROBINSON 

1 000 2 000 km0 

RÚSSIA 

CHINA 

BRASIL 

CANADÁ 

EUA 

Fonte: ResourceSTAT. Land. Land area. In: Food and Agriculture Organization of the United Nations. Faostat. Rome: FAO, 2011. 
Disponível em: <http://faostat.fao.org/site/377/default.aspx#ancor>. Acesso em: set. 2011.

Rússia 17 098 240 km2

Canadá 9 984 670 km2

China 9 598 089 km2

EUA 9 632 030 km2

Brasil 8 514 876 km2

ESCALA

PROJEÇÃO DE ROBINSON 

1 000 2 000 km0 

RÚSSIA 

CHINA 

BRASIL 

CANADÁ 

EUA 

Fonte: ResourceSTAT. Land. Land area. In: Food and Agriculture Organization of the United Nations. Faostat. Rome: FAO, 2011. 
Disponível em: <http://faostat.fao.org/site/377/default.aspx#ancor>. Acesso em: set. 2011.

Rússia 17 098 240 km2

Canadá 9 984 670 km2

China 9 598 089 km2

EUA 9 632 030 km2

Brasil 8 514 876 km2

ESCALA

PROJEÇÃO DE ROBINSON 

1 000 2 000 km0 

GEO_6s_CP_VOL1_2014.indd   22 18/07/14   10:14



23

Geografia – 6ª série/7º ano – Volume 1

 

SITUAçãO DE APRENDIzAGEM 3 
ESTUDO DA FORMAçãO TERRITORIAL DO BRASIL  

POR MEIO DE MAPAS

Esta Situação de Aprendizagem tem como 

objetivo levar os alunos a compreender como 

se consolidou a formação territorial do país. A 

ideia norteadora da atividade propõe analisar 

as ações políticas e territoriais responsáveis 

pela consolidação histórica de nossas frontei-

ras, que culminaram em um país de dimensões 

continentais.

Os mapas mais antigos da América do 

Sul revelam a forma de ocupação do territó-

rio durante os primeiros séculos de domina-

ção portuguesa: o interior da colônia, ainda 

desconhecido, “enfeitado” com ilustrações 

de indígenas, plantas e animais “exóticos”; 

e o litoral, que estava sendo explorado, ocu-

pado e nomeado. Durante muito tempo, as 

atividades econômicas mais importantes do 

Brasil colonial –  relacionadas à produção de 

mercadorias extrativas e agrícolas para a co-

mercialização nos mercados europeus – per-

maneceram nas proximidades do litoral e dos 

portos marítimos.

Os mapas da América portuguesa do século 

XVIII revelam uma mudança muito importan-

te: as cartas náuticas foram substituídas pelas 

cartas topográficas, transformando os conheci-

mentos da Cartografia em importantes instru-

mentos para o registro das informações obtidas 

do território na ocupação do interior do conti-

nente. Esse detalhamento dos mapas das terras 

brasileiras foi um recurso técnico fundamental 

para o sucesso das negociações diplomáticas 

que garantiram a posse portuguesa do atual 

Rio Grande do Sul e uma parcela considerável 

da Bacia Amazônica, conforme ficou estabele-

cido no Tratado de Madri (1750).

Conteúdos: cartografia da formação territorial do Brasil; fronteiras políticas e limites (definição, de-
limitação e demarcação).

Competências e habilidades: explicar a formação territorial do Brasil a partir da análise de um conjun-
to de dados cartográficos; leitura e interpretação de diferentes gêneros textuais.

Sugestão de estratégias: leitura e interpretação de mapas-síntese do processo de consolidação das 
fronteiras políticas do Brasil; aulas dialogadas; leitura, interpretação e comparação entre diferentes 
formas de representação cartográfica.

Sugestão de recursos: mapas do acervo histórico da Biblioteca Nacional.

Sugestão de avaliação: observação de mapas; textos solicitados (carta dos viajantes; texto-síntese da 
formação do território brasileiro); participação geral nas discussões.
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Etapa 1 – introdução à comparação 
de cartas seiscentistas

Para iniciar esta etapa, sugere-se que os 

alunos comparem as formas geométricas do 

Brasil apresentadas na Situação de Aprendi-

zagem 1 com a forma do Brasil num mapa do 

século XVI (Figura 7), que poderá ser apre-

sentada aos estudantes nessa ocasião.

Figura 7 – Detalhe do planisfério de Cantino. Fonte: CANTINO, Alberto. Fragment du planisphère envoyé de lisbonne à Hercule d’Este, Duc 
de Fenare avant le 19 novembre 1502. Paris: Ernest Leroux ed., 1883.
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Espera-se que os alunos percebam rapidamente que o 

mapa ora estudado não apresenta a mesma forma até 

agora trabalhada. O que se quer com esta atividade de 

“desconstrução” da forma do Brasil é sensibilizar os alunos 

para o fato de que a representação do território mudou 

ao longo do tempo. A partir desse momento, o professor 

poderá enfatizar a importância do estudo de mapas his-

tóricos para compreender como ocorreu esse processo.
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Leitura e análise de mapa

Os mapas mais antigos da América do Sul 

revelam a forma de ocupação do território 

pela Coroa portuguesa durante as primeiras 

décadas da colonização. Os mapas e as ativi-

dades sugeridas nesta etapa encontram-se no 

Caderno do Aluno. Para iniciar essa análise, 

sugerimos um primeiro exercício com o Pla-

nisfério de Ptolomeu (Figura 8).

O professor deve informar aos alunos que 

Cláudio Ptolomeu foi um geógrafo, astrônomo 

e matemático alexandrino que viveu no sécu-

lo II. Ele escreveu duas grandes obras: Com-

posição matemática, estudo sobre Astronomia 

e Geografia, um manual com instruções para a 

elaboração de mapas e uso de projeções. Como a 

obra de Ptolomeu foi conservada pelos árabes 

e mantida nas bibliotecas europeias, era a prin-

cipal fonte de consulta para o estudo do mun-

do conhecido antes das grandes navegações. A 

edição utilizada aqui é um exemplar de 1486, 

que se encontra na Biblioteca Nacional.

Figura 8 – Planisfério de Ptolomeu, 1486. Fonte: PTOLOMEU. Claudii Ptolomei viri Alexandrini Cosmographie [Geografia]. 
Ulme: Opera et expensis Justi de Albano de Venetiis: Per provisorem suum Johannem Reger, Anno Domini MCCCCLXXXVI 
XII Kalendas Augusti [21 jul. 1486]. 
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Figura 9 – Planisfério de Wytfliet, 1597. Fonte: WYTFLIET, Corneille. Descriptionis Ptolemaice augmentum. Lovanni, Bélgica: 
Typis Johannis, Bogardi, 1597. (Detalhe).
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Bacia Amazônica

Cadeias Montanhosas

Bacia do Prata

1. Inicie pedindo à turma que, com o auxílio de 

uma caneta ou um lápis preto, faça o contorno 

nos continentes do mapa de Ptolomeu. Poste-

riormente, eles deverão responder às questões 

a seguir, reproduzidas no Caderno do Aluno:

a) Quais eram os continentes conhecidos 

pelos europeus?
Europa, Ásia e África.

b) Com relação às ornamentações da mol-

dura do mapa, que figura se repete? O 

que você acha que ela representa?

Pessoas soprando o vento (de fato, deuses do vento).

c) Que outros elementos do mapa podem 

ser identificados?  

Nesse caso, o importante não é exatamente a resposta, mas o 

tipo de inferência que será feita. O professor poderá verificar 

quais alunos vão associar os elementos que compõem a deco-

ração do mapa com o uso das cartas nas navegações.

Leitura e análise de mapa

Em prosseguimento ao trabalho, o profes-

sor deverá chamar a atenção dos alunos para 

o fato de que, naquela época, os europeus não 

conheciam a América. Em seguida, poderá 

mostrar o segundo mapa da série: um detalhe 

do Planisfério de Wytfliet, de 1597 (Figura 9). 

Considerado o primeiro atlas americano, é rico 

em detalhes, principalmente ao se considerar o 

traçado de alguns rios. Seu autor foi um belga 

que simplesmente inseriu na base cartográfica 

de Ptolomeu as terras recém-descobertas.

2. Inicie orientando a turma a consultar um 

atlas geográfico escolar para identificar as 

formas de relevo da América do Sul e os 

principais rios das bacias hidrográficas brasi-

leiras. Na sequência, eles deverão responder 

às questões a seguir, propostas no Caderno 

do Aluno. Professor, para auxiliar os alunos 
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na realização dessa atividade, é importante 

que você explique/retome, ainda que em ter-

mos gerais, o conceito de bacia hidrográfica.

a) Que elementos geográficos da Améri-

ca do Sul estão presentes na represen-

tação desse mapa?

Rios, montanhas e parte do litoral.

b) Quais são as duas principais bacias hi-

drográficas representadas no mapa?

Bacia Amazônica e Bacia do Prata.

Ficha de observação do desempenho

► Quais alunos identificaram os continentes 
no Planisfério de Ptolomeu?

► Quais compararam mapas do atlas geográ-
fico escolar com os mapas históricos, com-
plementando as informações?

► Quais fizeram inferências sobre a intenção do 
autor dos mapas com base nas iluminuras?

Etapa 2 – preparação da leitura e 
comparação de cartas seiscentistas 

Nesta etapa, os alunos deverão ser preparados 

para observar o rico detalhamento de informa-

ções sobre o litoral brasileiro dos mapas seiscentis-

tas. Para mobilizar essa atividade, sugerimos que 

o professor retome a aula anterior, perguntando 

aos alunos quais bacias hidrográficas brasileiras 

foram destacadas na cartografia então estudada.

Leitura e análise de mapa

Se possível, com o uso de um mapa de pare-

de, percorra com uma régua o curso d’água do 

Rio Amazonas e depois do Rio Paraná, desde 

a nascente até a foz. No Caderno do Aluno, 

há um mapa físico do Brasil, no qual a turma 

poderá acompanhar a explicação do professor 

e traçar o percurso dos rios.

Em seguida, a turma poderá ser desafiada a 

fazer o mesmo procedimento para reconhecer 

o trajeto percorrido por outros rios brasileiros, 

como o São Francisco, o Araguaia e o Tocantins. 

O professor poderá observar quais alunos apre-

sentam dificuldade ao ler o mapa. Como esses rios 

correm no sentido sul-norte (representados car-

tograficamente, na folha de papel, como se fosse 

um traçado “de baixo para cima”), é frequente a 

compreensão linear dos estudantes de que “tudo 

que está em cima desce”. Além de salientar que 

o mapa pendurado é apenas uma representação 

e, portanto, que eles devem considerar o traça-

do em solo, o professor também poderá solicitar 

aos alunos com mais dificuldade que comparem 

o mapa das bacias hidrográficas com o mapa do 

relevo para verificarem qual é o trecho de maior 

e menor altitude das calhas desses rios. No mapa 

físico do Brasil, apresentado no Caderno do Alu-

no, os alunos poderão desenhar uma seta com a 

direção dos rios indicada pelo professor.

Leitura e análise de mapa

Após a leitura exploratória do mapa físico 

do Brasil, sugerimos que sejam apresentadas 

duas cartas seiscentistas, também presentes no 

Caderno do Aluno – o planisfério de Cantino 

(Figura 10) e o mapa Terra Brasilis, de Lopo 

Homem (Figura 11) –, destacando-se a impor-

tância das desembocaduras dos rios das prin-

cipais bacias hidrográficas, já identificadas na 

atividade anterior, como referência para a na-

vegação costeira no novo continente.
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Figura 11 – Terra Brasilis, 1519. Fonte: HOMEM, Lopo et al. Tabula hec regionis magni Brasilis. Paris: Raimundo de Castro 
Maya Candido, Guinle de Paula Machado, Fernando Machado Portella, Banco Boavista S.A., 1965.
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Figura 10 – Planisfério de Cantino, 1502. Fonte: Biblioteca Estense Universitaria di Modena. Disponível em: <http://bibliotecaestense.
beniculturali.it/info/img/geo/i-mo-beu-c.g.a.2.html>. Acesso em: 26 jun. 2013. 
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1. Quais eram as informações que os portu-

gueses tinham sobre as  novas terras (Amé-

rica) no curto intervalo entre 1502, confor-

me registro no Planisfério de Cantino, e 

1519, em Terra Brasilis, de Lopo Homem?

No caso do planisfério de Cantino, é possível identificar o 

traço da linha de Tordesilhas, que dividia as possessões das 

novas terras e as que porventura fossem descobertas pela Es-

panha e por Portugal. Do novo continente já estão traçados, 

dentro da precisão da época, o perfil atlântico do Brasil e, 

de forma bem detalhada, as ilhas do Caribe. Trata-se de uma 

carta náutica na qual é possível observar o traço da direção 

dos ventos em toda a superfície representada.

No mapa de Lopo Homem, também há os rumos dos ventos, 

mas o detalhamento das informações da costa brasileira é 

muito maior, inclusive com a indicação dos nomes de inú-

meras localidades.

2. Quais ilustrações ornamentais desses dois 

mapas, tecnicamente chamadas de ilumi-

nuras, podem ser destacadas?

As iluminuras complementam as informações mais preci-

sas do mapa com uma série de aspectos pitorescos como 

naus, caravelas, cidades, homens e animais, desenhados de 

maneira figurativa.

3. Quais foram os pontos extremos do avan-

ço português, tanto para o norte como 

para o sul?

Espera-se que alguns alunos consigam relacionar o mapa 

Terra Brasilis com o Planisfério de Wytfliet, analisado na 

atividade anterior, e identifiquem como pontos extremos a 

foz do Amazonas, ao norte, e a foz da Bacia do Prata, ao sul, 

ambas representadas no mapa por uma bandeira do Império. 

Assim, apesar de os nomes dos rios não constarem do mapa, 

a ideia é que os alunos consigam identificar que os rios foram 

limites da expansão nesse período.

► definir personagens envolvidos na situação 
contada;

► narrar alguns acontecimentos que ocorre-
ram na viagem;

► descrever as paisagens observadas ou o 
ambiente onde ocorreu a situação;

► acrescentar iluminuras dessas personagens e 
paisagens.

Por fim, é possível explorar a imaginação 

dos alunos com base na observação atenta das 

iluminuras. Para tanto, o professor poderia 

terminar a aula solicitando o seguinte Desafio 

presente no Caderno do Aluno: deverão escre-

ver uma carta imaginando que são viajantes 

portugueses do início do século XVI e, com 

base nos elementos expressos no Planisfério de 

Cantino e no mapa Terra Brasilis, resolveram 

narrar sua viagem para um amigo de Portugal. 

Para isso, os alunos deverão ser orientados a:

Ao realizar essa tarefa, os alunos vão exercitar 

uma habilidade muito importante para a com- 

preensão da Geografia: a transposição de um co-

nhecimento expresso em uma linguagem para ou-

tra, no caso, transpor informações cartográficas 

para um texto. De maneira criativa, eles podem 

destacar elementos que, na época, eram considera-

dos exóticos, pontos de referência (acidentes geo-

gráficos) e personagens que possuem relação com 

o momento histórico. A participação do aluno 

nesse processo é uma rica oportunidade de intera-

ção dos conhecimentos representados nos mapas e 

o texto elaborado por ele próprio. Mais uma vez, 

os resultados obtidos no trabalho poderão ser utili-

zados pelo professor como uma avaliação diagnós-

tica das diferenças de ritmo de aprendizagem em 
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de comunicação naquela época, destacando tam-

bém quais formas de comunicação do mundo atual 

facilitam a disseminação de novas ideias e notícias.

Com base nas respostas, o professor poderá 

informar aos alunos que, além dos mapas, muitas 

bibliotecas, arquivos e museus do Brasil e de 

Portugal possuem  documentos, como cartas 

e diários de bordo, importantíssimos para o 

estudo da História e da Geografia de nosso país. 

Esse é o caso do material existente no Arquivo 

Nacional, que, a exemplo da Biblioteca Nacional, 

possui um site muito interessante, <http://www.

historiacolonial.arquivonacional.gov.br> (acesso 

em: 1 nov. 2013), de onde foi extraída a carta a 

seguir. A divulgação do endereço eletrônico 

permitirá aos alunos identificar um exemplo das 

novas formas de comunicação e de divulgação 

das informações no mundo contemporâneo.

Etapa 3 – Leitura comparativa de 
documentos dos séculos XVii e 
XViii: a ocupação do interior

Nesta etapa, os alunos deverão ter acesso ao 

acervo documental dos séculos XVII e XVIII, 

rico em detalhes em função da forte expansão dos 

portugueses em direção ao interior da América. 

Leitura e análise de texto

Sugerimos que o professor leia a carta “Con-

tato entre brancos e índios” (os alunos poderão 

acompanhar no Caderno do Aluno), que re-

trata as condições sob as quais os portugueses 

viviam nas localidades distantes do litoral no 

começo do século XIX. Na sequência, peça aos 

alunos que respondam às questões propostas. 

sala de aula. Na etapa seguinte, a turma terá opor-

tunidade de acumular novas experiências com esse 

tipo de habilidade e o professor poderá ficar mais 

atento aos alunos com maior dificuldade.

Após a realização da atividade, sugerimos 

que os alunos troquem entre si as “cartas de 

viajantes” escritas por eles e utilizem o roteiro 

de análise a seguir.

roteiro de análise da carta do colega

 f Qual é o assunto da carta?

 f Descreva sucintamente o que foi narrado, 

destacando os personagens envolvidos e os 

lugares citados.

 f O que mais lhe chamou a atenção? 

 f Foram retratadas iluminuras?

Espera-se, com essa comparação, que os alunos tenham opor-

tunidade de perceber  o ponto de vista do colega e, ao mesmo 

tempo, aguçar a intertextualidade, uma vez que sentimentos 

comuns entre o aluno-leitor e o aluno-escritor podem ser 

percebidos, mesmo que expressos de maneiras diferentes.

Em seguida, o professor poderá solicitar a lei-

tura de algumas dessas cartas, priorizando as ela-

boradas por alunos mais tímidos e que ainda não 

tiveram nenhuma chance de participação em aula. 

Após a leitura de algumas respostas, deverão ficar 

evidenciados alguns traços comuns das narrativas: 

as situações que ocorreram no litoral, envolven-

do embarcações ou o contato com indígenas, por 

exemplo. Além disso, o professor poderá enfatizar 

a importância das cartas e dos diários como fonte 

de registros históricos, já que não havia outra forma 
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Contato entre brancos e índios

[...]
Conjunto documental: Coleção de memórias 

e outros documentos sobre vários objetos
Notação: Códice 807, vol. 11
Datas-limite: 1768-1822
[...]

Data do documento: 18 de dezembro de 1820
Local: Quartel-general de Cuiabá

[...]
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor.

Pela carta inclusa, que tenho a honra de levar à 

presença de V. Excelência e que me remeteu o pa-

dre Lopes, verá V. Excelência o acontecimento, que 

teve com os índios Tapanhonas, por cujo motivo 

retrocedeu, e tentou ir ao Juruína em busca da pra-

ta; porém um homem, que foi na mesma Bandeira, 

e que veio aqui falar-me [...] diz, que o padre não 

quisera ficar ali, por se temer dos índios Tapanho-

nas, porque [...] mandando ele uma porção de gente 

na aldeia dos Tapanhonas com foices e machados,  

 
para os brindar, e também com algumas miçangas, 
que daqui se lhe haviam mandado, não encontra-
ram na dita aldeia senão mulheres, as quais fugiram 
imediatamente [que] os viram; e eles vendo, que elas 
se retiravam, deixaram dependurados os donativos 
que levarão, para lhes fazer ver que iam de paz e não 
para os ofender, porém isso de nada serviu, porque 
no outro dia apareceram mais de quinhentos e mui-
to bem armados, todos cobertos de penas magní-
ficas, homens de grande estatura, [...] e pensando 
eles, que vinham agradecer o donativo, foi pelo con-

trário, porque imediatamente fizeram um grande 

círculo e entraram a disparar flechas, chegando a 

distância dela passos, pelo que se viram obrigados 

a pegar nas armas, e fazer-lhes algum fogo, em que 

morrerão alguns índios; e pelo muito que se aproxi-

mavam vieram no conhecimento que eles não co-
nheciam ainda armas de fogo. [...]

Arquivo Nacional. História luso-brasileira. Disponível em: 
<http://www.historiacolonial.arquivonacional.gov.br/cgi/
cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=268&sid=52>. Acesso em:  
17 maio 2013.

1. Quais são os personagens envolvidos na 

situação?

Padres, bandeirantes e índios.

2. O que ocorreu no episódio? Onde e quan-

do ocorreu o fato?

O autor da carta escreve para seus superiores a respei-

to do receio de um padre de viajar por alguns caminhos 

onde vivem índios hostis aos portugueses. Segundo rela-

to do padre, quando houve a tentativa de aproximação, 

os desbravadores foram atacados pelos índios, o que exi-

giu o uso de armas de fogo. Espera-se que os alunos per-

cebam que a ocupação portuguesa no interior da Améri-

ca não foi pacífica. E que o fato ocorreu nas proximidades 

de Cuiabá, em 1820.

Etapa 4 – Cartografia do século 
XViii: demarcações a serviço da 
diplomacia

Nesta etapa, é importante reforçar a dife-

renciação entre fronteira e limite, conforme 

visto na Situação de Aprendizagem 2. Como 

as diferenças entre esses dois termos são essen-

ciais, uma vez que o primeiro é orientado para 

fora (forças centrífugas) e o segundo, para 

dentro (forças centrípetas), sugerimos que o 

professor discuta essa ideia em sala de aula, 

repassando os mapas já analisados pela turma 

e indagando os alunos a respeito da localiza-

ção da fronteira colonial em cada período. 
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Para encerrar o estudo dos registros carto-

gráficos, os alunos poderão observar, no Cader-

no do Aluno (seção Lição de casa), os mapas 

utilizados para a demarcação dos limites terri-

toriais do Brasil no século XVIII (Figuras 12 

e 13). Como o que estava em discussão, entre 

Portugal e Espanha, era a definição do traça-

do de linha divisória, trata-se de mapas muito 

mais precisos, indicando inúmeros acidentes 

geográficos necessários como pontos de refe-

rência da documentação diplomática.

Com o uso de um atlas geográfico escolar, 

o professor poderá orientar os alunos a com-

parar esses mapas com os atuais mapas políti-

cos, identificando exemplos de rios ou cadeias 

montanhosas utilizados para a demarcação 

dos limites territoriais do país.

Figura 12 – Mapa das Cortes, 1749. Fonte: Original da Fundação Biblioteca Nacional.
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Figura 13 – Mapa geográfico da América Meridional, 1775. Fonte: CRUz CANO Y OLMEDILLA, Juan de la. Mapa 
geografico de America Meridional [i.e. 1777].
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[...] de maneira que, quando o batel chegou à boca do rio, já lá estavam dezoito ou vinte [homens]. 
Pardos, nus [...]. Nem fazem mais caso de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas do que de 
mostrar a cara. [...] Parece-me gente de tal inocência que, se nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, 
seriam logo cristãos, visto que não têm nem entendem crença alguma, segundo as aparências. [...]

Carta de Pero Vaz de Caminha, 1500 (trecho selecionado). Carta a El-Rei D. Manuel, Dominus. Texto proveniente de: A Biblioteca 
Virtual do Estudante Brasileiro. Texto-base digitalizado por: NUPILL – Núcleo de Pesquisas em Informática, Literatura e Linguísti-
ca. Universidade Federal de Santa Catarina. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000292.pdf>.  
Acesso em: 17 maio 2013.

Vocabulário:

Batel: antiga embarcação pequena.
Vergonhas: os órgãos sexuais humanos.

Como síntese do estudo do Mapa 

das Cortes, de 1749, e do Mapa geo-

gráfico da América Meridional, de 

1775, os alunos poderão ser orientados a elabo-

rar, como lição de casa disponível no Caderno 

do Aluno, um texto sobre a formação territorial 

do Brasil, explorando os seguintes aspectos:

 f A importância dos mapas para a consoli-

dação das posses portuguesas;

 f Os principais caminhos adotados na explo-

ração do interior do continente;

 f Exemplos de acidentes geográficos utilizados 

para a demarcação do território brasileiro.

Analisando o resultado dos trabalhos, o 

professor poderá avaliar a habilidade de des-

crição do espaço geográfico a partir de infor-

mações extraídas dos mapas (Figuras 12 e 13), 

assim como a capacidade argumentativa dos 

alunos com relação à importância dos mapas. 

Para finalizar a Situação de 

Aprendizagem, propomos a 

questão a seguir, presente 

também no Caderno do Aluno, na seção 

Você aprendeu?.

Leia o texto:

Após a análise do documento acima, que 

descreve o encontro entre os primeiros habi-

tantes do Brasil e o colonizador europeu, é 

correto afirmar que: 

a) o europeu concordava que o índio se-

guisse a sua própria religião.

b) o europeu considerava-se culturalmente 

superior ao índio.

c) os povos indígenas e os europeus ti-

nham a mesma cultura.

d) o primeiro encontro entre as culturas in-

dígena e europeia foi hostil.

Uma palavra-chave para a resposta é “inocência”. De 

acordo com o relato de Caminha, índio não tinha ma-

lícia e a conversão ao cristianismo seria um processo 

absolutamente natural, devido à suposta falta de crença  

dos indígenas.
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SITUAçãO DE APRENDIzAGEM 4 
ESTUDO DA FORMAçãO TERRITORIAL DO BRASIL POR  

MEIO DA LITERATURA: O CONTEXTO CULTURAL

Conteúdos: dimensão cultural das fronteiras políticas; Rio Grande do Sul; gaúchos da fronteira.

Competências e habilidades: transpor conhecimentos geográficos entre diferentes formas de linguagem.

Sugestão de estratégias: leitura, interpretação e comparação de mapas; leitura, interpretação e compa-
ração de trechos da literatura regionalista; aulas dialogadas; redação de narrativas.

Sugestão de recursos: mapas; trechos de obras romanescas gaúchas.

Sugestão de avaliação: narrativas; leitura de textos solicitados; participação geral nas discussões.

Etapa 1 – Leitura e comparação 
de mapas do rio Grande do Sul do 
século XViii

A escolha do Rio Grande do Sul como 

exemplo de dimensão cultural da fronteira não 

é por acaso. Seu atual território é resultado do 

processo desencadeado a partir da destruição 

das missões jesuíticas por tropas portuguesas 

e o tenso contato com as comunidades indíge-

nas e a América espanhola em seus arredores. 

Para isso, será preciso apresentar aos alunos 

o contexto regional no qual estavam inseridos 

os gaúchos no século XVIII.

Com base nos mapas das Figuras 14, 15 e 

16, disponíveis no Caderno do Aluno, o pro-

fessor poderá explicar aos alunos a condição 

de isolamento da fronteira gaúcha, distante 

milhares de quilômetros das outras cidades 

e de povoados portugueses, em uma zona de 

fronteira politicamente instável. Poderá tam-

bém mostrar o que era o Sul do Brasil em 

uma representação cartográfica holandesa do 

século XVIII. Em seguida, identificar os em- 

preendimentos portugueses naquela área, 

como a construção de fortificações e a fun-

dação de povoados como Rio Grande de São 

Pedro (Porto Alegre).

A narrativa proporciona aos leitores uma 

viagem imaginária para o interior do mundo 

relatado. É uma espécie de mapeamento da 

experiência cotidiana vivenciada por alguém, 

em algum lugar. Enredo, personagens, tempo, 

lugar, foco são alguns dos elementos profun-

damente interligados em uma narrativa que se 

complementa no todo da história. Nesta Situa- 

ção de Aprendizagem, sugerimos a explora-

ção desse universo literário para a ampliação 

dos horizontes geográficos dos alunos por 

meio da diversificação de linguagens.
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Figura 14 – Sul do Brasil em uma representação cartográfica holandesa, século XVIII. Fonte: TIRION, Issak. Kaart van het 
onderkoning’scharp van Peru zig witstrekkende orer Chili, Paraguay en andere Spaans che Landen: als ook van Brazil en verdere 
Bezitting’en van Portugal in zuid America. Amsterdã, 1765.
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Figura 15 – Rio Grande do Sul: primeira metade do século XVIII. Fonte: IBGE. Atlas das representações literárias de regiões 
brasileiras. Rio de Janeiro: IBGE, 2006. p. 40. Mapa original (mantida a grafia).

rio Grande do Sul: primeira metade do século XViii
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Figura 16 – Rio Grande do Sul: campanha gaúcha do século XIX. Fonte: IBGE. Atlas das representações literárias de regiões 
brasileiras. Rio de Janeiro: IBGE, 2006. p. 42. Mapa original (mantida a grafia).

rio Grande do Sul: campanha gaúcha do século XiX
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Leitura e análise de mapa

Após a exposição do professor, os alunos 

poderão ser organizados em duplas para com-

parar os mapas do Rio Grande do Sul dos 

séculos XVIII e XIX com um mapa político 

atual. A turma poderá ser desafiada a identifi-

car as transformações territoriais, respondendo 

às questões presentes no Caderno do Aluno:  

1. Descreva, com base nos mapas, o processo de 

expansão territorial no Rio Grande do Sul.

Os mapas mostram que o processo de expansão territorial do Rio 

Grande do Sul teve início em povoados isolados situados na por-

ção sudeste e prosseguiu incorporando a faixa que atualmente 

corresponde ao sul do Estado. Espera-se que os alunos atentem 

para o isolamento da fronteira gaúcha, distante milhares de quilô-

metros das outras cidades e de povoados portugueses.

2. Quais são as localidades mais antigas do Rio 

Grande do Sul identificadas nos mapas?

As localidades mais antigas que aparecem no mapa do sécu-

lo XVIII são: Vila do Rio Grande de São Pedro, Viamão, Forte 

Jesus Maria José, Forte de São Miguel e Forte Santa Tecla.

Em seguida, na seção Desafio, com auxí-

lio de um mapa da divisão política do Rio 

Grande do Sul, os alunos deverão desenhar 

uma seta, com lápis ou caneta vermelha, in-

dicando o sentido da expansão territorial 

no Rio Grande do Sul.

Etapa 2 – Leitura comparativa de 
textos de obras romanescas gaúchas 

Segundo o Atlas de representações lite-

rárias, do IBGE, não faltam exemplos de 

boas narrativas do povo da fronteira no 

Rio Grande do Sul. A condição de fron-

teira conquistada e o forte sentimento de 

pertencimento do povo gaúcho marcaram 

profundamente a Geografia, a História e a 

literatura do Estado. 

Leitura e análise de texto

Com o objetivo de levar os alunos a 

“mergulhar” no universo cultural da fron-

teira, sugerimos a leitura de um fragmento 

dos Contos gauchescos, de Simões Lopes 

Neto, e de um outro, do romance O tempo e 

o vento, de Erico Verissimo, disponíveis no 

Caderno do Aluno. Essa última obra, em 

especial, é uma trilogia dividida em O con-

tinente, O retrato e O arquipélago, com uma 

abrangência histórica de 200 anos. No tre-

cho selecionado, o autor narra a relação do 

tempo com o lugar, explorando a ligação 

entre a formação do território e o enredo.

Estes campos eram meio sem dono, era 

uma pampa aberta, sem estrada nem divi-

sa; apenas os trilhos do gado cruzando-se 

entre aguadas e querências. A gadaria, não 

se pode dizer que era alçada: quase toda 

orelhana, isso sim. Mas vivia-se bem, carne 

gorda sobrava, e potrada linda isso era ao 

cair do laço.

LOPES NETO, Simões. No Manantial. In: Con-
tos gauchescos. Disponível em: <http://www.domi 
niopublico.gov.br/download/texto/bv000121.pdf>. 
Acesso em: 17 maio 2013. 
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No princípio eram as coxilhas e planícies por 

onde os índios vagueavam nas suas guerras e lidas. 

Depois tinham vindo os primeiros missionários; 

mais tarde, os bandeirantes e muitos anos depois 

os açorianos. Sob o claro céu do Sul processara-se 

a mistura de raças. Travaram-se lutas. Fundaram-

-se estâncias e aldeamentos. Ergueram-se igrejas. 

Surgiram os primeiros mártires, os primeiros he-

róis, os primeiros santos...

VERISSIMO, Erico. O tempo e o vento. O continente. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2007. v.I. p. 344. © 
Herdeiros de Erico Verissimo. 

Para finalizar a etapa, sugerimos 

que o professor oriente os alunos a 

completar a narrativa dessas histó-

rias, recriando a situação, contando o que 

cada um teria feito ou o que poderia ter acon-

tecido logo depois. Uma vez incentivados a 

criar suas próprias narrativas, o professor po-

derá encaminhar como lição de casa a elabo-

ração de uma pequena narrativa de uma 

viagem imaginária pelos pampas gaúchos do 

século XVIII, conforme orientação presente 

no Caderno do Aluno. Incentive os alunos a 

“dar asas à imaginação”, narrando alguma 

viagem a cavalo ou de carroça pelos campos 

abertos ou trilhas de gado do Sul do país. 

Para elaborar a narrativa é importante que os 

alunos considerem as várias expressões típicas do 

Sul do Brasil e a influência dos povos que forma-

ram essa região. Propomos que o professor apre-

sente aos alunos fotografias desses lugares, para 

auxiliá-lo a compor o cenário necessário para a 

elaboração do trabalho solicitado.

Após a realização da atividade, em sala de 

aula, o professor poderia retomar a discussão 

das narrativas, solicitando que os alunos les-

sem em voz alta a redação elaborada por eles 

em casa. Poderia propor algumas reflexões: 

Qual foi o sentimento predominante na turma? 

Quais aspectos da paisagem da fronteira mais 

chamaram a atenção do grupo?

Para finalizar essa Situação de 

Aprendizagem, na seção Você 

aprendeu?, o aluno deverá ler o 

texto e ler o texto e responder à questão a seguir.

1. Após a leitura dos textos, com o auxílio 

do professor, os alunos deverão criar um 

glossário em seu caderno, considerando 

palavras e/ou expressões desconhecidas. 

No Caderno do Aluno, algumas palavras 

estão destacadas e seus significados en-

contram-se no final deste Caderno. 

2. Para finalizar o trabalho com os textos, 

peça que os alunos respondam às seguintes 

questões:

a) Quais foram os primeiros habitantes 

dos territórios gaúchos?

Os indígenas.

b) Quais foram os pioneiros da ocupação 

portuguesa nesse território? Que marcas 

deixaram?

Os bandeirantes e, muitos anos depois, os açorianos, que 

deixaram como marcas da ocupação vilas, igrejas e estâncias, 

além dos missionários, que chegaram antes e em parte tam-

bém eram portugueses.
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Leia o texto:  O texto revela aspectos do(a):

a) diversidade regional brasileira.

b) independência política de algumas regiões 

brasileiras.

c) igualdade cultural entre as diversas re-

giões do Brasil.

d) atraso socioeconômico do Sul em rela-

ção às demais regiões brasileiras. 

Neste caso, o aluno deverá demonstrar capacidade de rela-

cionar o que foi trabalhado em sala de aula para chegar à res-

posta. Ele precisa compreender o significado de “as fronteiras 

estavam definitivamente traçadas”. 

As fronteiras estavam definitivamente tra-
çadas. [...] Em algumas cidades havia já telefo-
nes e até luz elétrica. [...] O fato de o progresso 
ter entrado no Rio Grande não significava que 
o cavalheirismo e a coragem do gaúcho tivesse 
de morrer. Não! Seu penacho deveria ser man-
tido bem alto, pensou Rodrigo num calafrio 
de entusiasmo. [...] O capitão Rodrigo nunca 
manchara o seu... Não só ele, mas milhares de 
outros homens naquele Estado haviam morri-
do na defesa de seus penachos.

VERISSIMO, Erico. O tempo e o vento. O continente. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2007. v. I. p. 364. © 
Herdeiros de Erico Verissimo. 

consulte o site, disponível em: <http://www.ibge.

gov.br> (acesso em: 17 maio 2013). Da mesma 

forma, os alunos poderão ser incentivados a pes-

quisar a página especialmente desenvolvida pelo 

IBGE para os jovens estudantes, o IBGE teen, 

disponível em: <http://www.ibge.gov.br/ibgeteen> 

(acesso em: 17 maio 2013). Vale a pena conferir!

SITUAçãO DE APRENDIzAGEM 5 
AGRUPAMENTO REGIONAL DAS UNIDADES FEDERADAS

Esta Situação de Aprendizagem visa estimular 

os alunos a criar sua própria divisão regional do 

país, fundamentada em análise estatística e estu-

dos cartográficos. Para isso, serão consideradas 

duas tabelas baseadas no Datasus e no Censo 

Demográfico 2010, do IBGE. Se outros indicado-

res forem necessários, sugerimos ao professor que 

Conteúdos: critérios de divisão regional.

Competências e habilidades: extrair e analisar informações a partir de mapas e tabelas; elaborar e inter-
pretar mapas temáticos.

Sugestão de estratégias: elaboração e interpretação de mapas temáticos de indicadores sociais das uni-
dades federadas; aulas dialogadas; leitura, interpretação e comparação entre diferentes formas de repre-
sentação cartográfica.

Sugestão de recursos: dados do Atlas do Desenvolvimento Humano Municipal 2013 (PNUD), do Censo 
Demográfico 2010 (IBGE) e do Datasus.

Sugestão de avaliação: observação de mapas; textos solicitados; participação geral nas discussões das etapas.
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Etapa prévia – Sondagem inicial e 
sensibilização

Como primeiro passo para iniciar o tra-

balho sobre as diferenciações regionais no 

território brasileiro, sugerimos que os alunos 

tenham contato com o mapeamento do Índi-

ce de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDHM) dos municípios brasileiros, elaborado 

pelo Programa das Nações Unidas para o De-

senvolvimento (PNUD). Os alunos podem ser 

informados de que os idealizadores do IDH, 

o economista paquistanês Mahbub ul Haq 

(1934-1998) e o economista indiano Amartya 

Kumar Sen (1933-), desenvolveram o índice a 

fim de comparar os países não apenas consi-

derando a dimensão econômica, com base no 

Produto Interno Bruto (PIB), como era muito 

comum até 1998. Eles partiram da ideia de que 

era preciso também considerar outros aspectos 

sociais e culturais para aferir o desenvolvimen-

to humano. Para isso, além de computarem o 

PIB per capita de cada país, correlacionaram 

sua expectativa de vida e seu nível educacional.

Em 2010, quando o Relatório de Desenvolvi-

mento Humano completou 20 anos, novas meto-

dologias passaram a ser incorporadas no cálculo 

do IDH. Atualmente, os três pilares que o consti-

tuem são mensurados da seguinte forma:

 f Saúde: por meio da expectativa de vida;

 f Educação: por meio da média de escolari-

dade (em anos) dos adultos e da expectati-

va de escolaridade (em anos) para crianças 

em idade de iniciar a vida escolar;

 f Renda: por meio da Renda Nacional Bruta 

(RNB) per capita.

Combinando indicadores referentes a es-

sas três dimensões, o IDH apresenta uma 

escala de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, 

melhor é a situação de desenvolvimento hu-

mano de determinada unidade geográfica.

O professor pode informar aos alunos 

que essa metodologia difundiu-se por todo 

o mundo e é utilizada em estudos das dis-

paridades internas em mais de cem países. 

É importante lembrar que há diferenças 

entre o IDH e o IDHM, apesar de ser ins-

pirado e seguir as três principais dimensões 

do Desenvolvimento Humano, o IDHM 

usa outros indicadores em sua composição, 

portanto, não pode ser comparado com o 

IDH dos países. Com o exercício propos-

to a seguir, que utiliza o IDHM, a turma 

poderá analisar os contrastes existentes no 

interior do território brasileiro.

Leitura e análise de mapa

Apresentando aos alunos os mapas das 

Figuras 17 e 18, o professor poderá indagar 

a turma a respeito de aspectos do IDHM 

brasileiro, conforme o roteiro que se segue. 

Se necessário, sugerimos que o professor 

visite a página do Atlas do Desenvolvimento 

Humano no Brasil, disponível em: <http://

www.atlasbrasil.org.br> (acesso em: 3 out. 

2013), que apresenta o IDH de 5 565 muni-

cípios brasileiros.
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Índice de desenvolvimento Humano municipal, 2000

Figura 17 – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, 2000. PNUD; IPEA; Fundação João Pinheiro. Atlas do desenvolvimento 
humano no Brasil 2013. Disponível em: <http://www.atlasbrasil.org.br>. Acesso em: 3 out. 2013. Mapa original (base cartográfica com 
generalização; algumas feições do território nacional não estão representadas em detalhe; sem escala; sem indicação de norte geográfico).
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Figura 18 – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, 2010. PNUD; IPEA; Fundação João Pinheiro. Atlas do desenvolvimento humano 
no Brasil 2013. Disponível em: <http://www.atlasbrasil.org.br>. Acesso em: 3 out. 2013. Mapa original (base cartográfica com generalização; 
algumas feições do território nacional não estão representadas em detalhe; sem escala; sem indicação de norte geográfico).

Índice de desenvolvimento Humano municipal, 2010
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1. Considerando a sequência de mapas, co-

mente a evolução do Índice de Desenvol-

vimento Humano Municipal no Brasil de 

2000 a 2010.

Espera-se que os alunos observem que, nesse intervalo, 

houve um grande avanço no desenvolvimento humano re-

gistrado nos municípios brasileiros. Em 2000, a maioria dos 

municípios do país apresentava IDHM baixo ou muito baixo; 

em 2010, as categorias médio e alto foram predominantes. 

2. Considerando o mapa do IDHM 2010 (Fi-

gura 18), é possível afirmar que persistem 

desigualdades regionais no Brasil? Justifi-

que sua resposta.

Espera-se que os alunos analisem o mapa e percebam que a 

maioria dos municípios que registraram IDHM baixo ou mui-

to baixo em 2010 estão situados no Norte e no Nordeste do 

país, e que, portanto, as desigualdades persistem.

Etapa 1 – mapas temáticos de 
desigualdade social

Após a análise do trabalho de mapeamen-

to do PNUD pela turma, os alunos poderão 

ser incentivados a criar a sua própria divisão 

regional do país, com base no exame esta-

tístico e em estudos cartográficos. Para isso, 

selecionamos dois indicadores bastante sen-

síveis à condição de vida das famílias brasi-

leiras, elaborados a partir de dados do IBGE 

e do Datasus.

Leitura e análise de tabela e mapa

1. Os alunos deverão analisar a tabela que 

apresenta a taxa de mortalidade infantil 

(menores de 1 ano) no Brasil em 2010, pre-

sente no Caderno do Aluno. Em seguida, 

deverão fazer as seguintes atividades:

a) Em sua opinião, por que a taxa de mor-

talidade infantil pode ser usada como 

indicador de qualidade de vida da po-

pulação?

Espera-se que os alunos reflitam sobre os fatores que expli-

cam as diferenciações da taxa de mortalidade infantil. Quan-

to melhor for o acesso ao atendimento médico e as condi-

ções de saúde das mães, por exemplo, menores serão as taxas 

de mortalidade das crianças com até um ano de idade. Além 

disso, essa questão é importante para que os alunos come-

cem a perceber que os coeficientes com os quais vão tra-

balhar indicam situações mais satisfatórias quanto menores 

forem os valores desses coeficientes. Assim, espera-se que os 

alunos notem que a situação da unidade federada é melhor 

quanto menor for o seu coeficiente.

b) Em seguida, sugerimos que os alunos, a 

partir dos dados da coluna “Situação” 

(Quadro 2), elaborem um mapa temático.

Com o auxílio do professor, o aluno deverá estabelecer um 

agrupamento dos dados a partir dos índices apresentados. O 

mapa temático deverá ser elaborado utilizando-se o mapa 

mudo do Caderno do Aluno.

Esse exercício pressupõe que os alunos identifiquem no 

mapa cada uma das unidades federadas e pintem-nas de 

acordo com sua situação, já indicada na tabela. Para isso, 

talvez seja importante que você os ajude a montar a le-

genda do mapa, escolhendo quatro tons de uma única 

cor, do mais claro (situação boa) ao mais escuro (situa-

ção péssima). Oriente os alunos a dar um título para o 

mapa, que pode ser “Brasil: taxa de mortalidade infantil 

(por mil), 2010”.
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unidades federadas
taxa de mortalidade infantil  

(menores de 1 ano, por mil nascidos vivos), 2010 Situação

Amapá 25,4 Péssima

Maranhão 21,9 Ruim

Pará 21,5 Ruim

Bahia 21,0 Ruim

Piauí 20,7 Ruim

Amazonas 20,6 Ruim

Tocantins 20,5 Ruim

Acre 20,4 Ruim

Mato Grosso 19,6 Ruim

Rondônia 18,9 Regular

Alagoas 18,6 Regular

Sergipe 18,2 Regular

Paraíba 18,2 Regular

Roraima 18,0 Regular

Rio Grande do Norte 17,2 Regular

Pernambuco 17,0 Regular

Ceará 16,2 Regular

Minas Gerais 16,2 Regular

Goiás 15,9 Regular

Mato Grosso do Sul 15,4 Regular

Rio de Janeiro 14,3 Boa

Distrito Federal 12,2 Boa

Paraná 12,0 Boa

São Paulo 12,0 Boa

Espírito Santo 11,9 Boa

Rio Grande do Sul 11,3 Boa

Santa Catarina 11,2 Boa

Quadro 2 – Taxa de mortalidade infantil, 2010. Fonte: Datasus/Rede Intergerencial de Informações para a Saúde. Disponível 
em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2011/c01b.htm>. Acesso em: 1 out. 2013.
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c) Após a elaboração do mapa, oriente os 

alunos a escrever um texto sobre a situação 

do Brasil em relação à taxa de mortalidade 

infantil em 2010, destacando as unidades 

federadas e as regiões com as maiores e as 

menores taxas de mortalidade infantil.

Espera-se que os alunos, ao formarem os agrupamentos das 

unidades federadas, percebam a existência de intervalos en-

tre os dados. É importante que eles constatem que as situa-

ções “péssima” e “ruim” ocorrem em boa parte dos Estados 

das regiões Norte e Nordeste, enquanto a situação “boa” 

ocorre nos Estados da região Sul, nos Estados de São Paulo, 

Rio de Janeiro e Espírito Santo e no Distrito Federal. 

2. Agora, o próximo passo é desafiar a turma 

a estabelecer o seu próprio agrupamento.

a) Para isso, sugerimos que o professor ana-

lise com os alunos os dados da tabela do 

Quadro 3, relativos à taxa de analfabetis-

mo em 2010. Apresente a eles as quatro 

classes descritas a seguir, elaboradas a 

partir do método do diagrama de disper-

são. Com o intervalo das quatro classes, 

os alunos deverão completar a coluna “Si- 

tuação” no Caderno do Aluno.

 f Boa: índice de 3,59 a 4,39;

 f Regular: índice de 6,13 a 12,85;
 f Ruim: índice de 16,21 a 18,19;
 f Péssima: índice de 20,44 a 23,64.

É importante que os alunos consigam discriminar as unidades 

federadas pertencentes a cada um dos intervalos de dados de-

terminados para a composição das situações e que preencham 

adequadamente a tabela presente no Caderno do Aluno. Isso 

vai ajudá-los na elaboração do mapa temático solicitado no 

próximo item. A divisão das unidades federadas em cada uma 

das situações é a seguinte:

•	Boa: Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa 

Catarina e Distrito Federal;

•	Regular: Rondônia, Mato Grosso, Amapá, Minas Gerais, 

Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Tocantins, 

Pará, Roraima e Amazonas;

•	Ruim: Ceará, Acre, Bahia, Sergipe, Rio Grande do Norte e 

Pernambuco;

•	Péssima: Alagoas, Piauí, Paraíba e Maranhão;

Enquanto a turma desenvolve a atividade, 

o professor poderá observar se há alunos com 

dificuldades. O importante é que se perceba 

que o estabelecimento de intervalos entre da-

dos distribuídos numa sequência resulta numa 

visão aproximada da realidade.
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unidades federadas  taxa de analfabetismo, 2010* Situação

Alagoas 23,64 Péssima

Piauí 22,24 Péssima

Paraíba 21,38 Péssima

Maranhão 20,44 Péssima

Ceará 18,19 Ruim

Sergipe 18,04 Ruim

Rio Grande do Norte 17,82 Ruim

Pernambuco 17,43 Ruim

Acre 16,56 Ruim

Bahia 16,21 Ruim

Tocantins 12,85 Regular

Pará 11,62 Regular

Roraima 10,28 Regular

Amazonas 9,94 Regular

Rondônia 8,79 Regular

Mato Grosso 8,39 Regular

Amapá 8,13 Regular

Minas Gerais 8,09 Regular

Espírito Santo 7,96 Regular

Goiás 7,60 Regular

Mato Grosso do Sul 7,41 Regular

Paraná 6,13 Regular

Rio Grande do Sul 4,39 Boa

São Paulo 4,18 Boa

Rio de Janeiro 4,16 Boa

Santa Catarina 4,00 Boa

Distrito Federal 3,59 Boa

* Porcentagem da população de 15 anos ou mais não alfabetizada.

Quadro 3 – Taxa de analfabetismo, 2010. Fonte: Datasus/Rede Intergerencial de Informações para a Saúde. Disponível em: 
<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?idb2011/b01a.def>. Acesso em: 1 out. 2013.

b) Da mesma forma que na atividade an-

terior, oriente os alunos a produzir um 

mapa temático utilizando o mapa mudo 

do Caderno do Aluno, o que facilitará 

a comparação entre os resultados.

Talvez seja importante que você ajude os alunos a montar a le-

genda do mapa, escolhendo quatro tons de uma única cor, do 

mais claro (situação boa) ao mais escuro (situação péssima). 

Oriente os alunos a dar um título para o mapa, que pode ser 

“Brasil: taxa de analfabetismo (Porcentagem da população de 

15 anos ou mais não alfabetizada), 2010”.
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Ficha de observação do desempenho

Durante a realização desta atividade, o pro-
fessor poderá observar o desempenho dos alunos 
com relação ao manuseio dos dados e à elabora-
ção dos mapas, o que lhe permitirá verificar:

► Quantos alunos compreenderam as instruções.

► Quem apresentou dificuldades para orde-
nar os dados.

► Quem não conseguiu formar os quatro 
grupos de unidades federadas.

► Quem não conseguiu elaborar a legenda 
do mapa numa escala crescente de cores.

► Quem apresenta dificuldades psicomoto-
ras para a confecção do mapa temático.

Sugerimos que os dados coletados sejam 
posteriormente objeto de avaliação conceitual e 
procedimental, a partir do quadro de referências 
apresentado no item Avaliação.

Etapa 2 – Comparando as 
representações cartográficas

Leitura e análise de tabela e mapa

3. Na sequência, os alunos deverão compa-

rar as representações cartográficas por eles 

elaboradas, e você poderá auxiliá-los na in-

terpretação dos dados. Essa discussão para 

comparação das situações das unidades fe-

deradas nas diferentes taxas é fundamental 

para que os alunos elaborem hipóteses mais 

generalizadas com relação à qualidade de 

vida nas unidades federadas/regiões. 

Não se espera, neste momento da escolarização, que os alunos já 

sejam capazes de realizar análises tão complexas com autonomia, 

motivo pelo qual é imprescindível que você faça a mediação da 

conversa, encaminhando determinadas observações e compa-

rações. Valer-se dos mapas elaborados pelos alunos pode ser de 

grande ajuda, pois eles permitem uma análise visual mais imediata.

Enquanto os alunos procuram formular 

suas hipóteses, o professor terá oportunidade 

de observar a capacidade da turma de enfren-

tar o desafio da divisão regional. Evidentemen-

te, trata-se apenas de um exercício com base em 

dois indicadores, o que não seria suficiente para 

o estabelecimento de um juízo mais conclusivo. 

De qualquer modo, com a situação proposta, 

os alunos vão apresentar o uso da linguagem 

cartográfica e desenvolver suas habilidades de 

análise de dados e informações a respeito da 

condição de vida dos brasileiros residentes em 

diferentes unidades da federação.

Por fim, os alunos poderão sistematizar 

suas observações elaborando um texto sobre o 

tema: indicadores socioeconômicos brasileiros.

c) Após a elaboração do mapa, os alunos 

deverão indicar quais são as unidades fe-

deradas brasileiras com as melhores e as 

piores taxas de analfabetismo no Brasil. 

Entre as unidades federadas com as piores taxas de analfabe-

tismo, temos Alagoas e Piauí, e, com as melhores taxas, Santa 

Catarina e o Distrito Federal.

d) Com base no mapa, os alunos deverão 

escrever sobre a situação do Brasil em 

relação à taxa de analfabetismo no ano 

de 2010.

Espera-se que os alunos destaquem a diferença entre as ta-

xas das unidades federadas consideradas em boa situação e 

aquelas consideradas em péssima situação. Nesse caso, vale 

salientar que todos os Estados em situação péssima situam-se 

na região Nordeste. 
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SITUAçãO DE APRENDIzAGEM 6 
REGIONALIzAçãO NO TEMPO E NO ESPAçO

da turma na discussão dos dados. Espera-

-se que os alunos percebam que os recortes 

regionais se transformam em função das 

mudanças socioeconômicas e ambientais 

do território brasileiro, e dos recursos das 

ações do governo.

Esta Situação de Aprendizagem visa 

comparar a primeira divisão regional ofi-

cial do Brasil, do início da década de 1940, 

com a atual divisão regional. Para isso, se-

rão consideradas a observação de mapas de 

um atlas geográfico escolar e a participação 

Conteúdo: regionalização do território brasileiro.

Competências e habilidades: contextualizar as diferentes propostas de regionalização do Brasil, inferindo 
e julgando pontos de vista de interesse geográfico. 

Sugestão de estratégias: comparação de mapas temáticos com divisão regional de diferentes épocas; aulas 
dialogadas; leitura, interpretação e comparação entre diferentes formas de representação cartográfica.

Sugestão de recursos: mapas; sites.

Sugestão de avaliação: observação de mapas; levantamento de dados na internet; participação geral nas 
discussões das etapas.

Etapa prévia – Sondagem inicial e 
sensibilização

Com o desenvolvimento da Situação de 

Aprendizagem 5, espera-se que os alunos es-

tejam mais familiarizados com a atual divi-

são política do Brasil e com o exercício da 

regionalização. Agora, o foco do trabalho 

será a perspectiva histórica. Sugerimos que 

o professor apresente para os alunos as pro-

postas de divisão regional do Brasil de auto-

res de diferentes épocas (Figuras 19a e 19b).

Leitura e análise de mapa

A turma poderá ser desafiada a explicar 
quais foram os critérios utilizados pelos auto-

res para a elaboração dos diferentes mapas. O 

professor também poderá chamar a atenção 

para as diferenças no número e na delimitação 

das fronteiras entre os Estados brasileiros.

Como parâmetro de comparação, o pro-

fessor poderá apresentar o atual mapa de 

divisão regional do Brasil (Figura 20), con-

vidando os alunos a organizar um quadro 

comparativo tendo em vista as propostas de 

Élisée Reclus, Delgado de Carvalho, Conse-

lho Técnico de Economia e Finanças e Con-

selho Nacional de Geografia. Os  mapas e o 

quadro a ser completado pelos alunos estão 

dispostos no Caderno do Aluno.
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divisão regional do brasil em diferentes épocas

Figura 19a – Divisão regional do Brasil em diferentes épocas. André Rebouças (1889), Élisée Reclus (1893), Delgado de Carvalho (1913), 
Pierre Denis (1927), Betim Paes Leme (1937), Moacir Silva (1939), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (1938), Conselho Técnico 
de Economia e Finanças (1939), Ezequiel de Souza Brito. Fonte: GUIMARãES, Fábio de Macedo Soares. Divisão Regional do Brasil. 
Revista Brasileira de Geografia. Rio de Janeiro: IBGE, abr./jun. 1941, p. 344.
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Figura 19b – Divisão regional do Brasil – Conselho Nacional de Geografia (1941). Divisão Regional do Brasil. Revista Brasileira de 
Geografia. Rio de Janeiro: IBGE, jan./mar. 1942, p. 152 (sem indicação de escala cartográfica e sem indicação de norte geográfico).

divisão regional do brasil – Conselho nacional de Geografia, 1941
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Atual divisão regional do brasil

Figura 20 – Atual divisão regional do Brasil. IBGE. Mapas escolares: ensino fundamental - Brasil. Disponível em: <http://mapas.
ibge.gov.br/escolares/publico-infantil/brasil>. Acesso em: 4 out. 2013. Mapa original.
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modelo do quadro comparativo com possíveis respostas dos alunos

divisão regional Semelhanças com a atual diferenças em relação à atual

Élisée Reclus (1893)
Estabelece como limite das regiões as 

fronteiras dos Estados.

Apresenta um número maior de regiões. 

Insere São Paulo na região Sul.

Critério de divisão com base  

na geografia física.

Delgado de 
Carvalho (1913)

Estabelece como limite das regiões as 

fronteiras dos Estados.

Mesmo número de regiões.

Critério de divisão com base na geografia física.

Insere São Paulo na região Sul e cria a região 

Leste com Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas 

Gerais, Bahia e Sergipe.

Conselho Técnico de 
Economia e 
Finanças (1939)

Estabelece como limite das regiões as 

fronteiras dos Estados.

Mesmo número de regiões.

Critério de divisão com base na  

geografia humana.

Estabelece uma região Sudeste e uma 

região Sul iguais aos limites atuais.

Insere Maranhão e Piauí na região Norte.

Conselho Nacional de 
Geografia (1941)

Estabelece como limite das 

regiões as fronteiras dos Estados.

Mesmo número de regiões.

São Paulo faz parte da região Sul.

Estabelece uma região Leste com Sergipe, 

Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e 

Espírito Santo.

À medida que a turma for estabelecen-

do as relações de semelhanças e diferenças 

entre as divisões regionais, o professor po-

derá elaborar na lousa uma síntese com as 

respostas dos alunos, indagando-os a res-

peito de possíveis critérios adotados para 

agrupar São Paulo com os Estados do Sul 

do país. O mesmo poderá ser feito em re-

lação ao Maranhão e ao Piauí, que, depen-

dendo do critério, são inseridos no Norte ou 

no Nordeste. 

Este é um momento especial da aula. O 

professor poderá verificar quais são os alunos 

que conseguem formular hipóteses, inferin-

do que alguns agrupamentos privilegiam as 

características naturais e outros, os aspectos 

econômicos e sociais.

Etapa 1 – As regiões naturais  
do ibGE

O professor pode iniciar esta etapa fa-

zendo um breve relato da trajetória de  

Fábio de Macedo Soares Guimarães, geógrafo 

e professor carioca, responsável pelo estabele-

cimento da primeira divisão regional oficial do 

Brasil, no início da década de 1940. Atuando  

Quadro 4.
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no Serviço de Estatísticas Territoriais do Mi-

nistério da Agricultura, transferiu-se para o 

Instituto Nacional de Estatística e integrou 

um grupo pioneiro formado por especialistas 

encarregados de unificar o serviço estatístico 

federal e centralizá-lo em um único órgão, o 

Instituto Nacional de Estatística (INE), cria-

do em 1934 e instalado em 1936. Especiali-

zado em Planejamento Regional, foi um dos 

fundadores do Conselho Nacional de Geogra-

fia (1937), órgão pertencente ao Instituto Bra-

sileiro de Geografia e Estatística. Exercendo 

funções de chefia, coordenou as equipes que 

fizeram o levantamento de dados e a análise 

de propostas de unificação da organização re-

gional do país.

Para Fábio Guimarães e os geógrafos de 

sua época, a formação de regiões com base 

nas características naturais do território 

brasileiro seria o procedimento mais ade-

quado, uma vez que a divisão teria o caráter 

mais duradouro se comparada com os ele-

mentos sociais e econômicos. 

Considerando tais parâmetros, o professor 

poderá orientar os alunos, conforme ativi-

dade da seção Desafio,  a consultar um atlas 

geográfico escolar para buscar explicações cli-

máticas, biogeográficas, geomorfológicas ou 

hidrográficas para:

►	A inserção de São Paulo na região Sul;
Espera-se que os alunos identifiquem alguns aspectos naturais  

semelhantes entre São Paulo e as unidades federadas do Sul, 

como uma faixa do território com clima subtropical, predomí-

nio do planalto ocidental e da bacia hidrográfica do Rio Paraná.

►	A formação da região Leste (Setentrional 

e Meridional) com Minas Gerais, Rio de  

Janeiro, Espírito Santo, Bahia e Sergipe.

Esse agrupamento, com base no conceito de região natural, 

poderá ser relacionado com as bacias de drenagem secun-

dárias do litoral brasileiro e a bacia do São Francisco.

Ficha de observação do desempenho

Na leitura das cartas, o professor poderá 
verificar os alunos que:

►	 não se concentram na atividade porque 
possuem dificuldade de atenção e leitura;

►	 procedem à interpretação de forma mecâ-
nica, sem estabelecer comparações entre os 
mapas;

►	 não conseguem utilizar o mapa como fonte 
de consulta para a pesquisa.

Etapa 2 – A formação do Estado do 
tocantins

Esta atividade deverá ser desenvolvida no la-

boratório de informática da escola. Sugerimos 

que os alunos visitem os sites do IBGE, dispo-

nível em: <http://www.ibge.gov.br> (acesso em: 

17 maio 2013), e do Ministério do Meio Am-

biente, disponível em: <http://www.mma.gov.

br> (acesso em: 20 maio 2013), para organizar 

um dossiê a respeito da formação do Tocantins, 

bem como suas características socioespaciais e 

ambientais. Um dossiê é uma coleção de docu-

mentos relacionados a determinado assunto. O 

objetivo desse exercício é fazer com que a turma 

reúna informações que ajudem a justificar a in-

clusão do Tocantins na região Norte.
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roteiro para pesquisa em grupo

1. No site do IBGE, procure na parte supe-

rior da página inicial o link “Canais” e, em 

seguida, selecione “Estados@”.

2. Assim que tiver visualizado o mapa do 

Brasil, clique em Tocantins para acessar 

alguns dados gerais do Estado:

a) Bandeira.

b) Nome da capital.

c) Total de habitantes do Estado.

d) Lavouras permanentes.

e) Lavouras temporárias.

f) Extração vegetal e silvicultura.

g) Pecuária.

3. Repita o procedimento para os Estados de 

Goiás e Pará. Analisando as informações ob-

tidas, discuta com seus colegas se Tocantins é 

mais parecido com Goiás ou com o Pará do 

ponto de vista das atividades econômicas. 

4. Na página do Ministério do Meio Am-

biente, na listagem que aparecerá na lateral 

esquerda, clique em “Biomas”; em segui-

da, selecione “Amazônia”. Na página que 

abrir, leia o texto.

5. Ainda na listagem da lateral esquerda 

da página, abaixo de “Amazônia”, se-

lecione a opção “Mapa de Cobertura 

Vegetal”. Em seguida, no texto que será 

aberto na página, clique no link “mapa 

índice digital”.

6. Verifique se, do ponto de vista da cobertura  

vegetal, Tocantins apresenta características 

semelhantes às das unidades federadas da 

região amazônica.

Se houver dificuldade em usar a sala de in-

formática, sugerimos que os dados sejam for-

necidos aos alunos, de acordo com a tabela do 

Quadro 5, cujos dados foram extraídos do en-

dereço eletrônico disponível em: <http://www.

ibge.gov.br/estadosat> (acesso em: 20 maio 

2013). Os alunos também poderão ser desafia-

dos a procurar mais informações em materiais 

didáticos e nos atlas geográficos  disponíveis 

na escola.

Estado área (km²)
população 
estimada 

(2007)

número de estabelecimentos área

Lavouras 
permanentes

Lavouras 
temporárias

Com 
bovinos

Lavouras 
permanentes

Lavouras 
temporárias

número de 
cabeças de 

bovinos

Tocantins 277 620,914 1 243 627 8 156 18 334 42 857 214 440 597 434 6 093 118 

Goiás 340 086,698 5 647 035 15 871 55 461 108 489 414 906 3 175 673 16 684 133 

Pará 1 247 689,515 7 065 573 82 643 1 119 032 82 651 2 095 299 1 119 032 12 807 706 

Quadro 5 – Tocantins, Goiás e Pará: dados comparativos. Fonte: IBGE. Censo Agropecuário 2006; site do IBGE. Estados@. Dispo-
nível em: <http://www.ibge.gov.br/estadosat>. Acesso em: 20 maio 2013.

GEO_6s_CP_VOL1_2014.indd   56 18/07/14   10:15



57

Geografia – 6ª série/7º ano – Volume 1

 

A seguir, o aluno poderá ampliar 

os seus conhecimentos sobre o Es-

tado de Tocantins desenvolvendo 

a atividade prevista no Caderno do Aluno, na 

seção Lição de casa.

O Estado do Tocantins foi instituído em 

1988, a partir da discussão a respeito da diver-

sidade regional do Brasil, tendo sido incorpo-

rado à região Norte. Para orientar a lição de 

casa, o professor pode solicitar aos alunos que, 

com o auxílio de um atlas geográfico escolar, 

localizem esse Estado nos mapas do Brasil de 

vegetação, hidrografia e rodovias. Em segui-

da, que respondam às seguintes questões:

1. Do ponto de vista das características da 

vegetação e da hidrografia, o Tocantins é 

mais parecido com o Pará ou com Goiás?  

Quais são as características analisadas 

para se chegar a essa resposta?

Do ponto de vista das características da vegetação e da 

hidrografia, o Tocantins é mais parecido com Goiás do que 

com o Pará. Tanto Tocantins como Goiás são predominan-

temente recobertos pelo cerrado e ambos são drenados 

pela Bacia do Rio Tocantins.

2. O acesso ao Estado do Tocantins por ro-

dovia pode ser feito com mais facilidade a 

partir de Goiás ou do Pará?

Embora o Tocantins também esteja conectado por rodovias 

com o Pará, o acesso mais fácil se dá a partir de Goiás.

3. Qual é a importância da hidrografia para o 

Estado do Tocantins? Justifique sua resposta.

A hidrografia é essencial para o Estado devido ao elevado po-

tencial hidrelétrico da Bacia Tocantins-Araguaia e à utilização 

dos rios como meio de transporte.

O estudo do Brasil por meio de complexos 

regionais (Amazônia, Nordeste e Centro-Sul) 

permite uma visão mais integrada do terri-

tório brasileiro. De fato, muito mais do que 

uma divisão do país, as regiões brasileiras são 

resultantes de interações econômicas muito 

intensas entre diferentes lugares.

Nesta Situação de Aprendizagem, os alunos 

serão estimulados a pesquisar em jornais e re-

vistas, assim como a levantar dados por meio de 

entrevistas que tornem essas interações evidentes. 

SITUAçãO DE APRENDIzAGEM 7 
OUTRAS FORMAS DE REGIONALIzAçãO

Conteúdo: complexos regionais.

Competências e habilidades: analisar as transformações provocadas pelos sistemas técnicos e informacio-
nais no processo de regionalização do país, interpretando informações extraídas de mapas.

Sugestão de estratégias: análise de mapas temáticos de regionalização; aulas dialogadas; redação de narrativas.

Sugestão de recursos: mapas temáticos; textos para leitura.

Sugestão de avaliação: observação de mapas; elaboração de textos solicitados; participação geral nas 
discussões das etapas.
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Ficha de observação do desempenho

A elaboração da carta imaginária envol-

ve procedimentos que vão dos mais simples 

aos mais complexos:

►	 identificar informações relevantes nas en-

trevistas;

►	 inferir acontecimentos;

►	 fazer extrapolações por meio de situações 

imaginárias.

Essa atividade deverá compor a avaliação 

integral do aluno, sendo observados sua dedi-

cação e seu envolvimento. 

Espera-se que os alunos se inspirem nas 

entrevistas e aprofundem suas reflexões so-

bre o significado social, econômico e afe-

tivo das migrações internas. Além disso, é 

desejável que dificuldades inerentes à adap-

tação em um novo meio geográfico estejam 

presentes na carta.

Etapa prévia – Sondagem inicial e 
sensibilização

A população residente no Estado de São 

Paulo é formada por pessoas que se deslo-

caram de várias partes do país e do mundo. 

O professor poderá estimular 

os alunos a recuperar esses per-

cursos de familiares, amigos e 

vizinhos. Com base no roteiro a seguir, é 

possível orientá-los a elaborar uma narrati-

va desses viajantes, a partir de uma pesqui-

sa individual baseada em entrevistas. Os 

alunos poderão fazer as anotações referen-

tes à sua pesquisa no Caderno do Aluno.

roteiro de entrevistas

► Quando veio morar em São Paulo?

► De onde veio?

► Por que se mudou para São Paulo?

►	Como foi a viagem até aqui (meio de trans-

porte e percurso)?

► Teve dificuldades de adaptação? Quais?

Com base nos dados levantados nas entre-

vistas, os alunos podem apresentar os resultados 

em sala de aula e ouvir as histórias coletadas pe-

los colegas. A discussão sobre esses relatos pre-

tende chamar a atenção do grupo para as causas 

e consequências dos fluxos migratórios para 

São Paulo que ocorreram nas últimas décadas. 

Nesta atividade, espera-se também recuperar 

os conhecimentos dos alunos sobre sistemas de 

transportes e analisar as possíveis dificuldades 

enfrentadas pelas famílias migrantes. 

Após essa breve exposição das en-

trevistas, cada aluno poderia elabo-

rar uma carta pessoal imaginária, 

colocando-se na situação de algum dos entrevis-

tados, conforme orientação apresentada na se-

ção Lição de casa do Caderno do Aluno. Nessa 

correspondência, endereçada a algum amigo ou 

familiar que ficou no lugar de origem, relataria 

como foi o percurso e a chegada a São Paulo.
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Etapa 1 – Complexos regionais

Em 1967, o geógrafo Pedro Pinchas Geiger lançou a proposta da divisão do território nacional 

em três complexos regionais (Figura 21). Sugerimos que essa proposta seja apresentada aos alunos.

Figura 21 – Macrorregiões geoeconômicas (complexos regionais). IBGE. Atlas geográfico escolar. 6. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 
2012. p. 152. Mapa original (base cartográfica com generalização; algumas feições do território nacional não estão representa-
das em detalhe; sem escala; sem indicação de norte geográfico; divisas atuais).

O Centro-Sul agrupava o Brasil em processo 

de urbanização e de industrialização, compos-

to pelo Sudeste, que concentrava a maior parte 

das atividades econômicas e das infraestruturas  

de comunicação, pelo Sul e pela porção me-

ridional do Centro-Oeste, que se destacavam 

pela presença de um modelo agrícola intensivo 

em tecnologia.

macrorregiões geoeconômicas (complexos regionais)
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O Nordeste era marcado pela baixa produ-

tividade agrícola e pela industrialização ainda 

incipiente. No plano social, esse complexo re-

gional caracterizava-se pela disseminação da 

pobreza, expressa nos altos índices de morta-

lidade infantil, subnutrição e analfabetismo, e 

pela repulsão populacional. 

A Amazônia era então imensa fronteira 

de recursos, de conexões ainda frágeis com 

o centro dinâmico da economia nacional. A 

região da floresta equatorial caracterizava-se 

pelas baixas densidades populacionais e ainda 

pelo processo de ocupação recente, indutor de 

grandes índices de violência na luta pela terra.

A divisão regional elaborada por Geiger 

não respeitou os limites das unidades da 

federação. Dessa forma, conseguiu captar 

importantes diferenciações espaciais no in-

terior de algumas delas. O norte de Minas 

Gerais, por exemplo, também marcado pela 

exclusão social e econômica, foi incorpora-

do ao complexo nordestino. O oeste do Ma-

ranhão e o norte de Mato Grosso e Goiás 

(atual Tocantins) foram incorporados ao 

complexo amazônico. 

Leitura e análise de mapa

1. No Caderno do Aluno, a turma é convidada 

a sintetizar as características de cada um dos 

complexos, respondendo às questões a seguir.

a) Quais foram os complexos regionais 

identificados pelo autor?

Amazônia, Nordeste e Centro-Sul.

b) Apresente as características de cada um deles. 

No momento histórico no qual essa proposta de regionalização 

foi elaborada, o Centro-Sul despontava como centro dinâmico 

da economia nacional, concentrando parte importante da pro-

dução industrial e agrícola e das atividades de serviços, enquanto 

o Nordeste apresentava estruturas produtivas mais frágeis e um 

quadro social mais precário. A Amazônia, por sua vez, estava em 

processo de conexão com os demais complexos regionais brasi-

leiros e apresentava uma situação de grande violência fundiária.  

Etapa 2 – mosaico de paisagens dos 
complexos

Uma forma interessante de veri-

ficar como os alunos compreen-

dem as características dos com- 

plexos regionais e a interação entre eles é por 

meio da colagem de gravuras e ilustrações de 

revistas e jornais. Para isso, sugerimos que eles 

sejam divididos em grupos para buscar recor-

tes e confeccionar colagens que ilustrem os 

seguintes percursos:

► Soja: do Mato Grosso do Sul ao porto de 

Paranaguá (PR);

► Madeira: da Floresta Amazônica à cons-

trução civil em São Paulo;

► Trabalhadores rurais: de agricultores no 

Vale do Jequitinhonha (MG) aos canaviais 

de Ribeirão Preto (SP).

Esta é uma grande oportunidade para o 

professor valorizar o trabalho coletivo. Além de 

reservar uma aula para os alunos apresentarem 

aos colegas o trabalho realizado, se possível, 

seria muito interessante que fosse organizada 

uma exposição com as colagens dos alunos.
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Ficha de observação do desempenho

O professor poderá observar a capacidade de participação dos alunos para trabalhar em grupo, 

observando quais deles:

►	 concentram-se nas atividades;

►	 sabem dividir tarefas e executá-las com responsabilidade;

►	 cumprem as normas estabelecidas e são organizados.

Etapa 3 – A região Concentrada

Nesta etapa, os alunos terão acesso a 

uma nova proposta de regionalização do 

Brasil, elaborada pela equipe de pesquisa-

dores coordenada pelo professor e geógrafo 

Milton Santos. Para eles, o Brasil poderia 

ser dividido em quatro regiões: a Amazô-

nia, o Centro-Oeste (que inclui o Tocan-

tins), o Nordeste e a região Concentrada 

(abrangendo São Paulo, Rio de Janeiro, 

Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, San-

ta Catarina e Rio Grande do Sul).

O mapa com essa divisão regional (Figu-

ra 22) está disponível no Caderno do Aluno. 

Comece informando à turma que o parâmetro 

definidor de tal divisão seria o grau de acumu-

lação de ciência, tecnologia e informação pelo 

território nacional. Sugerimos que os alunos 

sejam desafiados a apresentar evidências que 

justifiquem essa proposição.

Leitura e análise de mapa

A seguir, propomos alguns exercícios sobre 

o mapa no Caderno do Aluno.

2. Consultando um atlas geográfico escolar, 

a página do IBGE na internet ou o livro 

didático, os alunos deverão responder às 

seguintes questões:
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a) Quais são os dois portos marítimos 

mais importantes para a exportação de 

mercadorias do Brasil? Em qual dessas 

regiões estão localizados?

São os portos de Santos (SP) e de Tubarão (ES), localizados 

na chamada região Concentrada. Pelo porto de Santos são 

exportados principalmente produtos agrícolas e industriais e, 

pelo de Tubarão, minérios.

Figura 22 – Meio técnico-científico-informacional e as regiões do Brasil, 1999. Fonte: SANTOS, Milton; SILVEIRA, Maria Laura. O 
Brasil: território e sociedade no início do século XXI. Rio de Janeiro: Record, 2001, p. LXIV. Mapa original (base cartográfica com ge-
neralização; algumas feições do território nacional não estão representadas em detalhe; sem escala; sem indicação de norte geográfico).

REGIÃO AMAZÔNIA

REGIÃO NORDESTE

REGIÃO CENTRO-OESTE

REGIÃO CONCENTRADA

meio técnico-científico-informacional e as regiões do brasil, 1999

b) Quais são os dois maiores aeroportos in-

ternacionais do país? Em qual dessas re- 

giões estão localizados?

São os aeroportos de Guarulhos (SP) e Galeão (RJ), localiza-

dos na chamada região Concentrada. 
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c) Quais são os três Estados brasileiros 

com as maiores concentrações indus-

triais? Em qual dessas regiões estão lo-

calizados?

São os Estados de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Minas 

Gerais, localizados na chamada região Concentrada. 

d) Quais cidades brasileiras possuem área 

de atração em todo o território nacio-

nal? Em qual dessas regiões estão locali-

zadas?
São as cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, localizadas na 

chamada região Concentrada. 

Com base nessas evidências, os alunos po-

deriam ser divididos em grupos para discutir as 

relações entre os dados observados nos mapas 

e o desenvolvimento científico e tecnológico. 

Um bom exemplo para isso poderia ser o fun-

cionamento de um aeroporto internacional. Os 

alunos conseguiriam imaginar quais seriam as 

atividades científicas e tecnológicas para o seu 

bom funcionamento? Outro exemplo a ser utili-

zado diz respeito à atração que algumas cidades 

exercem em todo o território nacional. O pro-

fessor poderia sugerir aos alunos uma discussão 

sobre como isso pode ocorrer nos setores da 

educação e da saúde. No Caderno do Aluno, 

eles deverão responder:

3. Você concorda com esse critério? Justifique 

sua resposta usando como exemplo as res-

postas da atividade anterior.

Espera-se que os alunos percebam que a região Concentrada 

reúne as principais cidades, as principais concentrações indus-

triais e as mais importantes infraestruturas de transportes.

Durante o desenvolvimento da atividade, o 

professor pode observar o desempenho do gru-

po, de acordo com a ficha sugerida a seguir.

Ficha de observação do desempenho

O professor poderá observar a participa-

ção dos alunos para trabalhar em grupo, veri-

ficando quais deles:

►	 fizeram a tarefa individual, respondendo 

às perguntas com base na observação de 

mapas de um atlas geográfico escolar;

►	 conseguiram relacionar o desenvolvimento 

científico e tecnológico com a concentra-

ção de atividades econômicas;

►	 ficaram atentos à fala dos colegas e regis-

traram as respostas no caderno.
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Conteúdo: região Nordeste.

Competências e habilidades: problematizar o arranjo territorial do Brasil, compreendendo contextos 
regionais representados em diferentes linguagens. 

Sugestão de estratégias: observação e análise de vídeo; aulas dialogadas; aplicação de conhecimentos 
anteriores na interpretação.

Sugestão de recursos: vídeo; música.

Sugestão de avaliação: redação de textos solicitados; participação geral nas discussões das etapas.

SITUAçãO DE APRENDIzAGEM 8 
VISãO REGIONAL

Nesta Situação de Aprendizagem, a últi-

ma do Caderno, espera-se que os alunos es-

tejam familiarizados com a divisão política 

do território brasileiro, os contrastes socio-

econômicos e a diversidade natural do país. 

Utilizando-se desses conhecimentos, espe-

ra-se que os alunos comparem informações 

representadas em diferentes linguagens, com-

preendendo características de diferentes con-

textos regionais do Brasil.

Etapa prévia – Sondagem inicial e 
sensibilização

Para motivar os alunos na aplicação de 

seus conhecimentos na caracterização de dife-

rentes contextos regionais, sugerimos a análise 

do filme Sobral – a mulher, a árvore, o chapéu, 

da série Paisagens Brasileiras, produzida pela 

TV Educativa. Com duração de 23 minutos, 

o vídeo mostra a vida cotidiana da família de 

uma menina que mora no município de So-

bral (CE). O objetivo desta etapa é propiciar 

a aplicação dos conhecimentos para a inter-

pretação da realidade documentada no filme. 

Como etapa de preparação, antes do filme, 

sugerimos que se promova um diálogo com os 

alunos acerca das percepções que se podem 

imaginar a respeito do cotidiano das pessoas 

que vivem no interior do Ceará. A princípio, 

o professor poderia perguntar se algum aluno 

nasceu ou possui familiares lá e convidá-lo a 

expor suas experiências e contar sua história 

de vida. Preliminarmente à fala da turma, ca-

berá ao professor conversar com os alunos a 

respeito da atitude adequada diante da expo-

sição do colega de sala, reiterando a impor-

tância do desenvolvimento da capacidade de 

ouvir e participar de forma coletiva em sala 

de aula. Caso a sala de aula não tenha alunos 

com o perfil procurado, o professor poderá 

perguntar para a turma como imaginam a si-

tuação de vida dessas populações, consideran-

do o que foi estudado no Caderno.
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Etapa 1 – Sessão de cinema e 
discussão

Os alunos poderão ser orientados a regis-

trar, durante a reprodução do vídeo, os as-

pectos indicados a seguir. A discussão desse 

roteiro poderá ser o início da próxima aula.

roteiro de observação do vídeo

►	A que região brasileira pertence o lugar em 

que vive a menina? Considerem, em sua 

resposta, aspectos ambientais, culturais e 

econômicos.

►	De acordo com o vídeo, qual é a origem 

de Sobral? Como ocorreu o seu desenvol-

vimento econômico?

►	Descreva as condições de vida da família e a di-

visão de trabalho entre seus membros. Aponte 

semelhanças e diferenças das condições de 

vida e trabalho dos membros de sua família.

Na aula seguinte, os alunos poderão ser 

orientados a discutir em grupo suas respostas 

individuais. Enquanto os grupos se organizam, 

caberá ao professor verificar quem completou 

as respostas individuais em casa e qual a dinâ-

mica do grupo no desenrolar da atividade. O 

comprometimento atitudinal é importante e a 

observação sobre as atitudes de envolvimento 

e participação deverá ser anotada, favorecendo 

a avaliação desse tipo de conteúdo. Para con-

cluir, sugerimos que o professor solicite aos re-

presentantes indicados pelo grupo a exposição 

das conclusões a que chegaram, indicando um 

outro membro da equipe para sistematizar na 

lousa as respostas obtidas pela turma.

Como desdobramento da discussão do 

vídeo, os alunos ainda poderão realizar a 

atividade proposta no Caderno do Aluno. 

Consultando mapas da região Nordeste em 

um atlas geográfico escolar, o professor pode 

orientá-los a responder às seguintes questões:

1. Qual é a localização de Sobral no Estado 

do Ceará?
Espera-se que os alunos não tenham dificuldade em localizar 

Sobral, no noroeste do Estado do Ceará, às margens da rodo-

via que faz a ligação da capital do Estado, Fortaleza, com a ca-

pital do Piauí, Teresina. 

2. Com relação ao uso da terra, qual é a ativi-

dade predominante na região de Sobral?

Espera-se que os alunos identifiquem, como atividades pre-

dominantes, a pecuária extensiva e as práticas extrativistas. 

3. Após reunirem as informações colhidas a 

respeito de Sobral, os alunos poderão ela-

borar uma redação com o tema “O cotidia-

no dos brasileiros que vivem em Sobral”.

Seria interessante que os alunos abordassem as possíveis di-

ferenças entre o seu cotidiano e o dos estudantes de Sobral. 

Leitura e análise de texto e mapa

Sugerimos na sequência uma atividade uti-

lizando “Notícias do Brasil”, de Milton Nas-

cimento. Inicialmente, apresente aos alunos 

a letra da música. Em seguida, com o auxílio 

de um mapa, o professor poderá orientar os 

alunos a traçar flechas do percurso elaborado 

pelo autor entre os Estados brasileiros, utili-

zando o mapa mudo disponível no Caderno 

do Aluno.
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notícias do brasil (os pássaros trazem)

Milton Nascimento e Fernando Brant

Uma notícia tá chegando lá do Maranhão

não deu no rádio, no jornal ou na televisão

veio no vento que soprava lá no litoral

de Fortaleza, de Recife e de Natal!

A boa notícia tá chegando em Belém, Manaus,

João Pessoa, Teresina e Aracaju

e lá do norte foi descendo pro Brasil central

chegou em Minas, já bateu bem lá no sul

Aqui vive um povo que merece mais respeito,

[sabe?

e belo é o povo como é belo todo amor

aqui vive um povo que é mar e que é rio

e seu destino é um dia se juntar

O canto mais belo será sempre mais sincero, sabe?

e tudo quanto é belo será sempre de espantar

aqui vive um povo que cultiva a qualidade

ser mais sábio que quem o quer governar

A novidade é que o Brasil não é só litoral

é muito mais, é muito mais que qualquer zona sul

tem gente boa espalhada por esse Brasil

que vai fazer desse lugar um bom país

Uma notícia está chegando lá do interior

não deu no rádio, no jornal ou na televisão

ficar de frente para o mar, de costas pro Brasil

não vai fazer desse lugar um bom país

© Nascimento Edições Musicais Ltda. (EMI)/3 Pontas 
(Dubas)

Observando o desenho traçado no mapa, 

os alunos poderão responder às seguintes 

questões no Caderno do Aluno:

1. Por que o autor da letra da música diz que 

o povo brasileiro merece mais respeito?
O autor enaltece o povo brasileiro e o saber popular, muitas 

vezes desconsiderados pelos governantes. 

2. Qual é a proposta que o autor da letra da 

música apresenta para diminuir as desi-

gualdades regionais do Brasil?
Para ele, o Brasil não é apenas o que acontece no litoral e 

no Sul do país. É preciso valorizar os brasileiros de todas as 

regiões. Para isso, os brasileiros precisam se conhecer melhor.

Nesse caso, espera-se que os alunos interpretem a letra consi-

derando seus conhecimentos a respeito da formação territo-

rial do país, organizada para atender aos interesses da metró-

pole portuguesa e, por isso, concentrando as atividades eco-

nômicas na zona litorânea, “de costas” para o interior. Alguns 

alunos poderão fazer referência a isso a partir da metáfora, 

utilizada pelo autor, do encontro das águas do rio com o mar. 

3. Consultando um mapa político do Brasil, 

identifique em quais regiões brasileiras foi 

ouvida a “boa-nova”.
A “boa-nova” foi ouvida em todas as regiões brasileiras, começando 

pela Região Norte, seguida da Região Nordeste, a região denomi-

nada pelo autor de “Brasil central” e a região “bem lá no sul”. 

Finalmente, no Caderno do 

Aluno estão disponíveis, na 

seção Você aprendeu?, as se-

guintes atividades:

1. Preencha as lacunas das frases a seguir com 

alguma das unidades federadas do Brasil.

a) Maranhão é um Estado nordestino 

que possui parte de seu território na 

Amazônia Legal.
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b) Essas terras, apesar de localizadas na 

região Norte, já fizeram parte da região 

Centro-Oeste antes da formação do Es-

tado do Tocantins.

c) Minas Gerais faz parte da região Sudes-

te, mas a situação socioeconômica dos 

municípios do norte do Estado aproxi-

ma essa unidade federada da realidade 

nordestina.

PROPOSTAS DE SITUAçõES DE RECUPERAçãO

Os resultados obtidos pelos alunos nos exer-

cícios propostos oferecem um conjunto de pa-

râmetros que permite ao professor planejar o 

processo de recuperação. Com base nas obser-

vações do desempenho dos alunos no decorrer 

das Situações de Aprendizagem, sugerimos que 

o professor identifique qual deverá ser o foco 

do processo de recuperação. Previmos as se-

guintes Situações de Recuperação. 

Situação 1 – para os alunos que não 
tiveram o desempenho esperado por 
falta de participação e realização 
das atividades propostas

Esses alunos devem explorar os detalhes de 
cada um dos mapas estudados, principalmente o 
planisfério de Cantino, o mapa de Lopo Homem 
e o mapa das Cortes. Tais exercícios de obser-
vação e comparação de mapas têm o intuito de 
trabalhar a noção de formação territorial como 
um processo que foi marcado, inicialmente, 
pelo caráter costeiro da empresa colonial e, mais 
tarde, pelas sucessivas ampliações da fronteira 
de ocupação da América portuguesa. O pro-
fessor deverá enfatizar a necessidade de com-

paração cuidadosa dos mapas, identificando os 
principais rios que serviram como porta de en-
trada para o interior (como o Amazonas e o Pa-
raná), as cidades e vilas mais antigas. Após essas 
atividades preparatórias, sugerimos o seguinte 
roteiro de Situação de Recuperação.

Estudo de mapas no atlas geográfico escolar

Solicite aos alunos que localizem no atlas o 
mapa político do Brasil, o mapa da distribuição 
da população e o mapa das terras indígenas. Com 
base na comparação desse material, peça que iden-
tifiquem os Estados brasileiros com as maiores:

 f extensões de terras indígenas;
Amazonas, Pará, Roraima e Rondônia. 

 f extensões territoriais;
Amazonas, Pará e Mato Grosso.

 f concentrações populacionais.
Estados localizados na faixa litorânea.

Situação 2 – para os alunos com 
dificuldade em contextualizar, inferir 
e julgar

Sugerimos que o foco da recuperação ocor-
ra com exercícios de elaboração de textos. Este 

d) Das unidades federadas do Centro-Oes-

te brasileiro, o Distrito Federal apresenta os 

melhores indicadores sociais.

2. Procure explicar por que Milton Santos usou 

a expressão “Região Concentrada” para de-

nominar uma das regiões de sua proposta.

Porque nessa região estão concentradas as atividades pro-

dutivas mais dinâmicas, os principais aeroportos e as cidades 

que exercem influência no conjunto do território nacional. 
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Caderno ofereceu aos alunos algumas oportu-

nidades para desenvolver os textos narrativo e 

argumentativo. Sugerimos que a habilidade da 

escrita também seja exercitada na recuperação, 

por meio das seguintes propostas.

 f Elaboração de texto destacando as razões 

que explicam as respostas do estudo dos 

mapas (Situação 1), considerando que a 

história deixa suas marcas no território. 
Espera-se que o aluno faça uma relação entre o tempo de ocu-

pação e exploração com o fato de a população brasileira estar 

mais concentrada na faixa litorânea. Da mesma forma, espera-se 

que percebam que os Estados de maior extensão territorial e 

de terras indígenas são aqueles que se formaram mais tarde e 

que ofereciam alguma dificuldade de acesso aos exploradores.

 f Elaboração de uma carta para algum 

aluno da 6a série/7o ano da cidade de 

Tabatinga (AM), comentando o que 

aprenderam na escola sobre a vida dos 

brasileiros que vivem nas fronteiras 

internacionais e perguntando a eles o que 

mais desejam conhecer.

Situação 3 – para os alunos com 
dificuldade em reconhecer, constatar 
e identificar dados e informações

Para esses alunos, além dos exercícios de 

observação de mapas da Situação 1, suge-

rimos a resolução das seguintes questões de 

múltipla escolha:

1. A foto a seguir (Figura 23) mostra uma 

festa tradicional de comunidade rema-

nescente de quilombo.

Considerando a importância da riqueza 

cultural do país, é fundamental que manifes-

tações como a mostrada sejam:

a) eliminadas, por envolverem tradições 

culturais muito antigas.

Festa tradicional da comunidade quilombola dos Kalungas. Cavalcante, Goiás, 15 set. 2006.
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b) alteradas, incorporando inovações tra-

zidas pelos meios de comunicação.

c) mantidas, para garantir a diversidade 

cultural do país.

d) substituídas por expressões culturais 

mais conhecidas no país.

Neste caso, o professor poderá verificar a postura de respeito 

com a diferença e diversidade étnica, que levará o aluno a 

escolher a resposta correta. 

2. Desde o período colonial, a ocupação do 

território brasileiro ocorreu de modo de-

sigual, gerando desequilíbrios entre as re- 

giões. Sobre isso, observe o mapa a seguir:

ocupação do território brasileiro

THÉRY, Hervé; MELLO, Neli Aparecida de. Atlas do Brasil: disparidades e dinâmicas do território. São Paulo: Edusp, 2005, 
p. 33. Mapa original (base cartográfica com generalização; algumas feições do território nacional não estão representadas em 
detalhe; sem indicação de norte geográfico).

 A partir da observação do mapa, pode-se 

dizer que a ocupação do território brasilei-

ro no século XVII:

a) efetivou-se nas porções Sudeste e Nor-

deste, estendendo-se também para o in-

terior do território.

b) concentrou-se na faixa litorânea do 

território.

Território ocupado no século XIX

Território ainda não ocupado no século XIX

Território ocupado no século XVI

Território ocupado no século XVIII

Território ocupado no século XVII

Fronteira �xada pelo Tratado de Madri (1750)

Fronteira �xada pelo Tratado Badajoz (1801)

Ganhos territoriais obtidos por arbitragem
no �nal do século XIX e início do XX

Fronteira �xada pelo Tratado de Utrecht (1703)
Fortes portugueses

Captura de índios

Procura de minérios

Exploração contratada

Principais bandeiras

Meridiano de Tordesilhas

0 500 km

© HT-2003 MGM-Libergéo

Fonte: Baseado parcialmente em Manoel Mauricio de Albuquerque, Atlas Histórico, e Martine Droulers
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c) privilegiou as áreas interiores do território.

d) restringiu-se ao litoral nordeste do ter-

ritório.

Nessa questão, basta o aluno observar o mapa, e, com-

parando as alternativas, a conclusão será decorrência da 

leitura cartográfica. 

Situação 4 – Leitura e interpretação 
de mapas temáticos

Por meio da leitura e interpretação de ma-

pas, sugerimos que o professor propicie ao 

aluno o desenvolvimento de sua capacidade de 

identificar dados, analisá-los e correlacioná-los.

►	Solicite ao aluno que compare a proposta 

de divisão regional do IBGE de 1941 com a 

atual divisão regional do Brasil. Ele poderá 

explicar, oralmente, quais foram as mudan-

ças na divisão política do Brasil e nas formas 

de agrupar as unidades federadas. Após esse 

exercício, o professor poderá solicitar que o 

aluno escreva um pequeno texto conclusivo.

►	Tendo a atual divisão regional do Brasil 

em mãos, o professor poderá solicitar que 

o aluno folheie um atlas geográfico escolar  

para escolher cinco mapas temáticos que 

melhor caracterizem a região Sudeste. Ele 

deverá justificar sua escolha.

Espera-se que o aluno perceba a importância das atividades 

agrícolas e industriais  para a região Sudeste, assim como a forte 

concentração demográfica e a densa rede urbana da região.

►	Após a realização dessas atividades, solicite 

que o aluno responda às questões que seguem:

1. Associe a coluna da esquerda com a da direita.

(A) Apesar de estar numa região 
diferente, entre os Estados citados 
é o que mais se assemelha a São 
Paulo, tanto por aspectos físicos 
quanto econômicos.

(B)
Mato 
Grosso 
do Sul

(B) É um Estado localizado numa 
área de expansão da fronteira agro-
pecuária, fortemente articulado 
com a economia do Sudeste.

(E)
Piauí

(C) Já foi considerado da antiga 
região Leste, por apresentar carac-
terísticas ambientais parecidas com 
as do sudeste baiano.

(C)
Espírito 
Santo

(D) Perdeu 20% de suas terras 
no final da década de 1980, mas 
cresceu e se aproximou ainda mais 
economicamente da região Sudeste 
nos últimos anos.

(A)
Paraná

(E) É um dos Estados brasileiros 
mais pobres, localizado numa 
zona de transição entre a caatin-
ga e o cerrado.

(D)
Goiás

2. O “Velho Chico” é a denominação carinhosa 

da população ribeirinha ao Rio São Francis-

co, também conhecido como o “rio da inte-

gração nacional”. Observando um mapa com 

as bacias hidrográficas, a divisão política bra-

sileira e a malha ferroviária, responda:

a) Quais são os Estados brasileiros banhados 

pelo Rio São Francisco? Esses Estados fa-

zem parte de quais regiões geográficas?

O Rio São Francisco banha o Estado de Minas Gerais, loca-

lizado na região Sudeste, e os Estados da Bahia, Pernambuco, 

Sergipe e Alagoas, localizados no Nordeste.
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b) Qual é o trecho navegável do rio?
O trecho navegável fica localizado entre Pirapora (MG) e 

Juazeiro (BA).

c) De que maneira esse trecho encontra-se 

articulado com a malha ferroviária exis-

tente no país?
Em Pirapora encontra-se um terminal da linha férrea que in-

terliga Minas Gerais ao Rio de Janeiro. Há uma linha férrea 

que interliga Juazeiro a Salvador.

d) Com base nas respostas anteriores, em 

que medida o Vale do São Francisco 

pode ser considerado um importante 

eixo de integração regional?

Por meio do transporte intermodal, ainda que não utilizado 

em toda sua potencialidade, o Vale do São Francisco é um 

importante eixo por onde circulam mercadorias e pessoas 

que vivem no Sudeste  e no Nordeste. 

Situação 5 – Sessão de cinema

O professor poderá reproduzir novamen-

te o vídeo Sobral – a mulher, a árvore e o 

chapéu. Primeiro, o aluno deverá observar 

atentamente as condições de vida da família 

da personagem principal da história: carac-

terísticas da moradia, maneira de se vestir, o 

ambiente nos arredores da casa. Com base 

nessas observações, os alunos poderiam ser 

desafiados a se imaginar naquela situação, 

elaborando uma pequena narrativa sobre 

um dia comum naquele lugar.

RECURSOS PARA AMPLIAR A PERSPECTIVA DO PROFESSOR  
E DO ALUNO PARA A COMPREENSãO DO TEMA

Sugestão de sites para o professor e 
para os alunos

ARQUIVO NACIONAL. Disponível em: 

<http://www.arquivonacional.gov.br>. Aces-

so em: 17 maio 2013. Localizado em Brasília, 

o Arquivo Nacional é uma instituição, vincu-

lada ao Ministério da Cultura, preocupada em 

preservar a memória nacional. Além de possuir 

um importante acervo de documentos oficiais 

do governo brasileiro, cartas de personalidades 

importantes, entre outros documentos, oferece 

ao professor orientações didáticas e sugestões 

de atividades em sala de aula com o uso do ma-

terial existente.

BIBLIOTECA MáRIO DE ANDRADE. 

Disponível em: <http://www.prefeitura.sp.gov. 

br/cidade/secretarias/cultura/bma/>. Acesso 

em: 17 maio 2013. Localizada na cidade de São 

Paulo, é uma das mais importantes bibliotecas 

paulistas. Passou recentemente por um 

processo de modernização e digitalizou parte 

significativa de suas obras raras (Tesouros 

da Biblioteca). Mediante cadastro on-line, o 

usuário pode realizar pesquisa nesse acervo, que 

reúne um catálogo de milhares de documentos 

antigos do período dos bandeirantes e da 

formação da Vila de São Paulo.

FUNDAçãO BIBLIOTECA NACIONAL. 

Disponível em: <http://www.bn.br>. Acesso 

em: 17 maio 2013. Localizada no Rio de Janeiro, 

reúne os principais documentos cartográficos 
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utilizados neste volume. Além dos mapas, o 

professor poderá explorar o conjunto de obras 

raras (livros, textos, documentos) desde o 

período colonial.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEO-

GRAFIA E ESTATÍSTICA. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 17 

maio 2013. Localizado no Rio de Janeiro, é 

um dos institutos de pesquisa mais impor-

tantes para o ensino de Geografia. Em seu 

site, encontram-se disponíveis gratuitamen-

te o Atlas das representações literárias das 

regiões brasileiras e muitos outros produtos 

interessantes. Caso necessite complementar 

alguma informação ou proceder a algum 

levantamento de dados a respeito dos mu-

nicípios paulistas ou de outras unidades fe-

deradas, esse é, sem dúvida, um site de visita 

obrigatória. 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIEN-

TE. Disponível em: <http://www.mma.gov.

br>. Acesso em: 20 maio 2013. No site do 

Ministério do Meio Ambiente podem ser en-

contradas interessantes bases cartográficas 

a respeito das características ambientais das 

regiões brasileiras. 

MINISTÉRIO DA INTEGRAçãO 

NACIONAL. Disponível em: <http://www.

integracao.gov.br>. Acesso em: 20 maio 2013.  

Neste site, o professor poderá encontrar 

vários planos de desenvolvimento regional, 

assim como dados a respeito do ordenamento 

territorial do Brasil. 

Sugestão de livros para o professor

ANDRADE, Manuel Correia de. A questão 

do território no Brasil. São Paulo: Hucitec, 1995.  

Tendo por referência a contribuição de Orlan-

do Valverde e Josué de Castro para o estudo 

do Nordeste brasileiro, o autor analisa a for-

mação territorial do Brasil.

BELLUzzO, Ana Maria (Org.). Dossiê Brasil 

dos viajantes. Revista USP, São Paulo, n. 30, 1996. 

A obra reúne textos que analisam as imagens 

do Brasil e da América construídas por artis-

tas, cronistas e cientistas estrangeiros que via-

jaram pelo continente desde o século XVI.

BEzzI, Meri Lourdes. Região: uma (re)vi-

são historiográfica – da gênese aos novos para-

digmas. Santa Maria: Editora da UFSM, 2004.  

Este livro tem como objetivo analisar o concei-

to de região por meio das distintas escolas do 

pensamento geográfico, das diferentes concep-

ções sobre a temática regional, e identificar mu-

danças, adaptações e reformulações.

CORRÊA, Roberto Lobato. Região e or-

ganização espacial. São Paulo: ática, 1987.  

Nessa obra, o autor introduz a discussão do 

conceito de região situando as diversas aborda-

gens nas correntes do pensamento geográfico.

GERARDI, Lúcia Helena de Oliveira. 

Quantificação em Geografia. São Paulo: Di-

fel, 1981. Este livro é uma referência obri-

gatória para o estudo da metodologia de 

pesquisa em Geografia. Apresenta, de forma 
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acessível e didática, fundamentos do trata-

mento cartográfico e estatístico da informa-

ção geográfica.

GOLDENSTEIN, Léa; SEABRA, Ma-

noel Corrêa. Divisão territorial do trabalho e 

nova regionalização. Revista do Departamento 

de Geografia, São Paulo, n. 1, 1980. Este tra-

balho analisa a estrutura socioespacial do ter-

ritório brasileiro. A discussão da problemática 

das formas que o desenvolvimento desigual 

assume também permite uma reflexão a res-

peito do conceito de região.

HAESBAERT, Rogério. O mito da  

(des)territorialização. Rio de Janeiro: Ber-

trand Brasil, 2004. Questionando o discurso 

do “fim dos territórios”, o autor propõe a 

concepção de multiterritorialidade e analisa 

a desterritorialização como, de fato, uma es-

pécie de territorialização precária de grupos 

como os sem-teto e os sem-terra.

LENCIONI, Sandra. Região e geogra-

fia. São Paulo: Edusp, 2003. De acordo 

com a autora deste livro, a realidade do fi-

nal do século XX exige pensar o que é re-

gião e como ela vem sendo discutida. Assim, 

a obra faz um resgate histórico da noção de 

região e demonstra que essa, como qualquer 

outra noção central de uma disciplina, con-

tém a possibilidade de revitalizar e renovar o 

pensamento geográfico.

MAGNOLI, Demétrio. O corpo da pátria. 

São Paulo: Moderna/Edusp, 1997. A obra 

identifica as raízes históricas das atuais fron-

teiras políticas do Brasil, considerando a im-

portância do território nos mitos fundadores 

do Estado nacional.

MICELI, Paulo (texto e curadoria de).  

O tesouro dos mapas: a cartografia na forma-

ção do Brasil. São Paulo: Banco Santos, 2002.

SANTOS, Milton; SILVEIRA, Maria Lau-

ra. O Brasil. Território e sociedade no início 

do século XXI. Rio de Janeiro: Record, 2001. 

Entre as inúmeras obras de Milton Santos e 

sua equipe de trabalho, esse livro apresenta a 

proposta de divisão regional e sua fundamen-

tação no contexto do período técnico-científi-

co e informacional.

VESPúCIO, Américo. Novo mundo: car-

tas de viagens e descobertas. Porto Alegre: 

LP&M, 1984.  Com base nas cartas originais 

de Vespúcio, a obra é um convite ao leitor in-

teressado nas viagens pela costa brasileira no 

começo do século XVI.
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ConSidErAçõES FinAiS

Com a aplicação do conjunto de Situações 

de Aprendizagem propostas neste Caderno, o 

aluno teve a oportunidade de aprofundar a com-

preensão das múltiplas dimensões do conceito 

de território e também de complementar o seu 

estudo, tendo em vista as diferenças socioespa-

ciais do país. Se as desigualdades e os contrastes 

inscritos no território nacional permitem a deli-

mitação de regiões, os exercícios e as discussões  

propostos deram visibilidade a duas questões 

geográficas importantes: a questão dos limites e 

recortes territoriais e a questão da escala. 

  No que se refere aos limites e recortes 

territoriais, ainda que a divisão política do 

país precise ser considerada para o plane-

jamento governamental, observou-se que 

muitos municípios de Estados diferentes 

estão mais próximos socialmente do que 

seus vizinhos da mesma unidade federada. 

Da mesma forma, o que parece homogêneo 

numa dada escala (a nação, por exemplo) 

apresenta-se extremamente diverso numa 

outra escala (unidade federada ou espaço 

intraurbano).

Mais uma vez, o processo de ensino-apren-

dizagem foi permeado pelo uso da linguagem 

cartográfica, consolidando habilidades traba-

lhadas, por exemplo, escala geográfica. 
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paisagem
O tempo da natureza
– Os objetos naturais 
O tempo histórico
– Os objetos sociais   
A leitura de paisagens 

Escalas da Geografia
As paisagens captadas pelos 
satélites
– Extensão e desigualdades 
Memória e paisagens
As paisagens da Terra 

o mundo e suas 
representações
Exemplos de representações
– Arte e fotografia 
Introdução à história da 
cartografia
A linguagem dos mapas 
Orientação relativa
– A rosa dos ventos 
Coordenadas geográficas  
Os atributos dos mapas 
Mapas de base e mapas 
temáticos 
Representação cartográfica
– Qualitativa e quantitativa

o território brasileiro
A formação territorial do 
Brasil 
Limites e fronteiras   
A federação brasileira 
– Organização política e 
administrativa

A regionalização do território 
brasileiro 

Critérios de divisão regional 
As regiões do Instituto 
Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), os 
complexos regionais e a 
Região Concentrada

representação cartográfica
Visão de mundo e suas 
tecnologias

Globalização em três tempos 
O meio técnico e o 
encurtamento das distâncias 
O meio técnico-científico- 
-informacional e a 
globalização
 O processo de globalização 
e as desigualdades 
internacionais

produção e consumo de 
energia
As fontes e as formas de 
energia
Matrizes energéticas
 – Da lenha ao átomo 
Perspectivas energéticas
A matriz energética mundial
A matriz energética brasileira

A produção do espaço
geográfico global
Globalização e regionalização
As doutrinas do poderio dos 
Estados Unidos da América
Os blocos econômicos 
supranacionais

A nova “desordem” mundial
A Organização das Nações 
Unidas (ONU)
A Organização Mundial do 
Comércio (OMC)
O Fórum Social Mundial
– Um outro mundo é 
possível?

V
ol

um
e 

2

os ciclos da natureza e a
sociedade
A história da Terra e os 
recursos minerais
A água e os assentamentos 
humanos
Natureza e sociedade na 
modelagem do relevo     
O clima, o tempo e a vida 
humana

As atividades econômicas e o 
espaço geográfico
Os setores da economia e as 
cadeias produtivas
A agropecuária e os circuitos 
do agronegócio
A sociedade de consumo

domínios naturais do
brasil
 Biomas e domínios 
morfoclimáticos do Brasil   
o patrimônio ambiental e a 
sua conservação
Políticas ambientais no 
Brasil
O Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação 
(SNUC)

brasil: população e economia
A população e os fluxos 
migratórios
A revolução da informação e 
a rede de cidades
 O espaço industrial
– Concentração e 
descentralização    
 O espaço agrário e a questão 
da terra

A crise ambiental
 A apropriação desigual dos 
recursos naturais 
Poluição ambiental e  
efeito estufa
Do Clube de Roma ao 
desenvolvimento sustentável  
Alterações climáticas e 
desenvolvimento
Consumo sustentável 

Geografia comparada da 
América
Peru e México 
– A herança pré-colombiana
Brasil e Argentina 
– As correntes de 
povoamento 
Colômbia e Venezuela 
– Entre os Andes e o Caribe
 Haiti e Cuba 
– As revoluções

Geografia das populações
Demografia e fragmentação 
 Estrutura e padrões 
populacionais
 As migrações internacionais 
Populações e cultura

– Mundo árabe e mundo 
islâmico

redes urbanas e sociais
Cidades 
– Espaços relacionais e 
espaços de conexão
As cidades e a irradiação do 
consumo
Turismo e consumo do lugar
As redes da ilegalidade

QuAdro dE ContEúdoS do  
EnSino FundAmEntAL – AnoS FinAiS
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SituAção dE AprEndizAGEm 1

FrontEirAS dA rEpúbLiCA FEdErAtiVA 

do brASiL

Pesquisa	individual	(CA,	p.	8)

Nesta atividade, os alunos precisam localizar elementos im-

portantes de seus municípios e apresentá-los na forma de texto. É 

relevante que o professor enfatize a intenção do texto: apresentar 

o município para uma pessoa que não conhece a região.

SituAção dE AprEndizAGEm 2

FrontEirAS pErmEáVEiS

Lição	de	casa	(CA,	p.	15)	

1. Rivera, no Uruguai.

2. É semelhante ao caso de Tabatinga, porque o acesso à sua cidade 

gêmea também é terrestre, formando um único espaço urbano.

3. A foto foi tirada no Parque Internacional, local que demarca a 

fronteira entre os dois países, apesar de estar no mesmo espa-

ço urbano. Como pode ser observado na foto, nesse parque 

há uma intensa atividade comercial.

SituAção dE AprEndizAGEm 3 

EStudo dA FormAção tErritoriAL 

do brASiL por mEio dE mApAS 

Leitura	e	análise	de	mapa	(CA,	p.	19)	

Espera-se que os alunos contornem apenas as fronteiras in-

ternacionais e os seguintes rios: Amazonas, Paraná, Paraguai, São 

Francisco, Tocantins e Araguaia. 

Desafio	(CA,	p.	26)

Nesta atividade, os alunos têm a oportunidade de transpor in-

formações cartográficas para um texto. De maneira criativa, eles 

podem destacar elementos que, na época, eram considerados 

exóticos, pontos de referência (acidentes geográficos) e perso-

nagens que possuem relação com o momento histórico. 

GABARITO

Lição	de	casa	(CA,	p.	28)

Espera-se que o texto contemple o uso que os portugue-

ses fizeram dos mapas em suas in cursões e a importância dos 

rios como meio de exploração do interior e referência na de-

marcação do território brasileiro.

SituAção dE AprEndizAGEm 4

EStudo dA FormAção tErritoriAL 

do brASiL por mEio dA LitErAturA: o 

ContEXto CuLturAL

Desafio	(CA,	p.	35)

A linha deve ser traçada no sentido do litoral para o interior, a 

partir de Porto Alegre.

Leitura	e	análise	de	texto	(CA,	p.	36)

1. Pampa: planície extensa coberta de vegetação rasteira. 

 Aguada: lugar nos campos onde os animais bebem água (be-

bedouro). 

 Querência: lugar onde alguém nasceu, criou-se ou se acostu-

mou a viver, e ao qual procura voltar quando dele é afastado; 

lugar onde habitualmente o gado pasta ou onde foi criado.

 Orelhana: refere-se ao gado que não foi marcado.

 Potrada: reunião de potros (filhotes de cavalos).

 Coxilhas: campos com pequenas elevações.

 Vagueavam: andavam sem destino certo.

 Missionários: religiosos cujo objetivo era evangelizar os índios.

 Bandeirantes: exploradores que buscavam minas e aprisiona-

vam os índios para o mercado de escravos.

 Açorianos: colonizadores originários das Ilhas dos Açores, de 

ocupação portuguesa.

 Estâncias: fazendas de criação de gado, típicas da região.

 Aldeamentos: povoados organizados por missionários e ocu-

pados por indígenas.

 Mártires: pessoas que sofreram por sustentar suas crenças 

e/ou ideias.
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Lição	de	casa	(CA,	p.	37)

No texto que produzirem, espera-se que os alunos identifi-

quem os principais elementos da paisagem do Rio Grande do Sul 

e relatem como ocorreu a sua ocupação. Mesmo sendo um texto 

fictício, é importante que ele contenha esses elementos.

SituAção dE AprEndizAGEm 7 

outrAS FormAS dE rEGionALizAção

Pesquisa	individual	(CA,	p.	57)

Com base nas entrevistas, espera-se que os alunos percebam 

as causas e as consequências dos fluxos migratórios para São Pau-

lo que ocorreram nas últimas décadas, além de recuperar os co-

nhecimentos sobre sistemas de transportes e analisar as possíveis 

dificuldades enfrentadas pelas famílias migrantes. 

Lição	de	casa	(CA,	p.58)	

Para se imaginar na posição de um migrante, os alunos 

deverão se inspirar nas entrevistas e aprofundar suas refle-

xões sobre o significado social, econômico e afetivo das 

migrações internas. Além disso, espera-se que dificuldades 

inerentes à adaptação em um novo meio geográfico estejam 

presentes na carta. 

Pesquisa	em	grupo	(CA,	p.	59)

Os alunos devem ser orientados sobre os sistemas de trans-

portes utilizados nos percursos indicados. Provavelmente, o 

transporte rodoviário vai ser o mais citado, mas espera-se que 

os alunos identifiquem as diferenças entre os meios utilizados 

(ônibus, caminhões, trens ou automóveis).

GEO_6s_CP_VOL1_2014.indd   77 18/07/14   10:15



 

GEO_6s_CP_VOL1_2014.indd   78 18/07/14   10:15



CONCEPÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL
NOVA EDIÇÃO 2014-2017

COORDENADORIA DE GESTÃO DA  
EDUCAÇÃO BÁSICA – CGEB

Coordenadora 
Maria Elizabete da Costa

Diretor do Departamento de Desenvolvimento 
Curricular de Gestão da Educação Básica 
João Freitas da Silva

Diretora do Centro de Ensino Fundamental 
dos Anos Finais, Ensino Médio e Educação 
Profissional – CEFAF 
Valéria Tarantello de Georgel

Coordenadora Geral do Programa São Paulo 
faz escola
Valéria Tarantello de Georgel

Coordenação Técnica 
Roberto Canossa 
Roberto Liberato 
Suely Cristina de Albuquerque Bomfim

EQUIPES CURRICULARES

Área de Linguagens 
Arte: Ana Cristina dos Santos Siqueira, Carlos 
Eduardo Povinha, Kátia Lucila Bueno e Roseli 
Ventrella.

Educação Física: Marcelo Ortega Amorim, Maria 
Elisa Kobs Zacarias, Mirna Leia Violin Brandt, 
Rosângela Aparecida de Paiva e Sergio Roberto 
Silveira.

Língua Estrangeira Moderna (Inglês e 
Espanhol): Ana Paula de Oliveira Lopes, Jucimeire 
de Souza Bispo, Marina Tsunokawa Shimabukuro, 
Neide Ferreira Gaspar e Sílvia Cristina Gomes 
Nogueira.

Língua Portuguesa e Literatura: Angela Maria 
Baltieri Souza, Claricia Akemi Eguti, Idê Moraes dos 
Santos, João Mário Santana, Kátia Regina Pessoa, 
Mara Lúcia David, Marcos Rodrigues Ferreira, Roseli 
Cordeiro Cardoso e Rozeli Frasca Bueno Alves.

Área de Matemática 
Matemática: Carlos Tadeu da Graça Barros, 
Ivan Castilho, João dos Santos, Otavio Yoshio 
Yamanaka, Rodrigo Soares de Sá, Rosana Jorge 
Monteiro, Sandra Maira Zen Zacarias e Vanderley 
Aparecido Cornatione. 

Área de Ciências da Natureza 
Biologia: Aparecida Kida Sanches, Elizabeth 
Reymi Rodrigues, Juliana Pavani de Paula Bueno e 
Rodrigo Ponce. 

Ciências: Eleuza Vania Maria Lagos Guazzelli,  
Gisele Nanini Mathias, Herbert Gomes da Silva e 
Maria da Graça de Jesus Mendes. 

Física: Carolina dos Santos Batista, Fábio 
Bresighello Beig, Renata Cristina de Andrade 

Oliveira e Tatiana Souza da Luz Stroeymeyte.

Química: Ana Joaquina Simões S. de Mattos 
Carvalho, Jeronimo da Silva Barbosa Filho, João 
Batista Santos Junior e Natalina de Fátima Mateus.

Área de Ciências Humanas 
Filosofia: Emerson Costa, Tânia Gonçalves e 
Teônia de Abreu Ferreira.

Geografia: Andréia Cristina Barroso Cardoso, 
Débora Regina Aversan e Sérgio Luiz Damiati.

História: Cynthia Moreira Marcucci, Maria 
Margarete dos Santos Benedicto e Walter Nicolas 
Otheguy Fernandez.

Sociologia: Alan Vitor Corrêa, Carlos Fernando de 
Almeida e Tony Shigueki Nakatani.

PROFESSORES COORDENADORES DO NÚCLEO 
PEDAGÓGICO

Área de Linguagens  
Educação Física: Ana Lucia Steidle, Eliana Cristine 
Budiski de Lima, Fabiana Oliveira da Silva, Isabel 
Cristina Albergoni, Karina Xavier, Katia Mendes 
e Silva, Liliane Renata Tank Gullo, Marcia Magali 
Rodrigues dos Santos, Mônica Antonia Cucatto da 
Silva, Patrícia Pinto Santiago, Regina Maria Lopes, 
Sandra Pereira Mendes, Sebastiana Gonçalves 
Ferreira Viscardi, Silvana Alves Muniz.

Língua Estrangeira Moderna (Inglês): Célia 
Regina Teixeira da Costa, Cleide Antunes Silva, 
Ednéa Boso, Edney Couto de Souza, Elana 
Simone Schiavo Caramano, Eliane Graciela 
dos Santos Santana, Elisabeth Pacheco Lomba 
Kozokoski, Fabiola Maciel Saldão, Isabel Cristina 
dos Santos Dias, Juliana Munhoz dos Santos, 
Kátia Vitorian Gellers, Lídia Maria Batista 
Bomfim, Lindomar Alves de Oliveira, Lúcia 
Aparecida Arantes, Mauro Celso de Souza, 
Neusa A. Abrunhosa Tápias, Patrícia Helena 
Passos, Renata Motta Chicoli Belchior, Renato 
José de Souza, Sandra Regina Teixeira Batista de 
Campos e Silmara Santade Masiero.

Língua Portuguesa: Andrea Righeto, Edilene 
Bachega R. Viveiros, Eliane Cristina Gonçalves 
Ramos, Graciana B. Ignacio Cunha, Letícia M. 
de Barros L. Viviani, Luciana de Paula Diniz, 
Márcia Regina Xavier Gardenal, Maria Cristina 
Cunha Riondet Costa, Maria José de Miranda 
Nascimento, Maria Márcia Zamprônio Pedroso, 
Patrícia Fernanda Morande Roveri, Ronaldo Cesar 
Alexandre Formici, Selma Rodrigues e  
Sílvia Regina Peres.

Área de Matemática 
Matemática: Carlos Alexandre Emídio, Clóvis 
Antonio de Lima, Delizabeth Evanir Malavazzi, 
Edinei Pereira de Sousa, Eduardo Granado Garcia, 
Evaristo Glória, Everaldo José Machado de Lima, 
Fabio Augusto Trevisan, Inês Chiarelli Dias, Ivan 
Castilho, José Maria Sales Júnior, Luciana Moraes 
Funada, Luciana Vanessa de Almeida Buranello, 
Mário José Pagotto, Paula Pereira Guanais, Regina 
Helena de Oliveira Rodrigues, Robson Rossi, 
Rodrigo Soares de Sá, Rosana Jorge Monteiro, 

Rosângela Teodoro Gonçalves, Roseli Soares 
Jacomini, Silvia Ignês Peruquetti Bortolatto e Zilda 
Meira de Aguiar Gomes. 

Área de Ciências da Natureza  
Biologia: Aureli Martins Sartori de Toledo, Evandro 
Rodrigues Vargas Silvério, Fernanda Rezende 
Pedroza, Regiani Braguim Chioderoli e Rosimara 
Santana da Silva Alves.

Ciências: Davi Andrade Pacheco, Franklin Julio 
de Melo, Liamara P. Rocha da Silva, Marceline 
de Lima, Paulo Garcez Fernandes, Paulo Roberto 
Orlandi Valdastri, Rosimeire da Cunha e Wilson 
Luís Prati. 

Física: Ana Claudia Cossini Martins, Ana Paula 
Vieira Costa, André Henrique Ghelfi Rufino, 
Cristiane Gislene Bezerra, Fabiana Hernandes 
M. Garcia, Leandro dos Reis Marques, Marcio 
Bortoletto Fessel, Marta Ferreira Mafra, Rafael 
Plana Simões e Rui Buosi. 

Química: Armenak Bolean, Cátia Lunardi, Cirila 
Tacconi, Daniel B. Nascimento, Elizandra C. S. 
Lopes, Gerson N. Silva, Idma A. C. Ferreira, Laura 
C. A. Xavier, Marcos Antônio Gimenes, Massuko 
S. Warigoda, Roza K. Morikawa, Sílvia H. M. 
Fernandes, Valdir P. Berti e Willian G. Jesus. 

Área de Ciências Humanas 
Filosofia: Álex Roberto Genelhu Soares, Anderson 
Gomes de Paiva, Anderson Luiz Pereira, Claudio 
Nitsch Medeiros e José Aparecido Vidal.

Geografia: Ana Helena Veneziani Vitor, Célio 
Batista da Silva, Edison Luiz Barbosa de Souza, 
Edivaldo Bezerra Viana, Elizete Buranello Perez, 
Márcio Luiz Verni, Milton Paulo dos Santos, 
Mônica Estevan, Regina Célia Batista, Rita de 
Cássia Araujo, Rosinei Aparecida Ribeiro Libório, 
Sandra Raquel Scassola Dias, Selma Marli Trivellato 
e Sonia Maria M. Romano.

História: Aparecida de Fátima dos Santos 
Pereira, Carla Flaitt Valentini, Claudia Elisabete 
Silva, Cristiane Gonçalves de Campos, Cristina 
de Lima Cardoso Leme, Ellen Claudia Cardoso 
Doretto, Ester Galesi Gryga, Karin Sant’Ana 
Kossling, Marcia Aparecida Ferrari Salgado de 
Barros, Mercia Albertina de Lima Camargo, 
Priscila Lourenço, Rogerio Sicchieri, Sandra Maria 
Fodra e Walter Garcia de Carvalho Vilas Boas. 

Sociologia: Anselmo Luis Fernandes Gonçalves, 
Celso Francisco do Ó, Lucila Conceição Pereira e 
Tânia Fetchir.

Apoio:
Fundação para o Desenvolvimento da Educação 
- FDE

GEO_6s_CP_VOL1_2014.indd   79 18/07/14   10:15

Impressão e acabamento sob a responsabilidade
da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo



Filosofia: Paulo Miceli, Luiza Christov, Adilton Luís 

Martins e Renê José Trentin Silveira. 

Geografia: Angela Corrêa da Silva, Jaime Tadeu 

Oliva, Raul Borges Guimarães, Regina Araujo e 

Sérgio Adas.

História: Paulo Miceli, Diego López Silva, 

Glaydson José da Silva, Mônica Lungov Bugelli e 

Raquel dos Santos Funari.

Sociologia: Heloisa Helena Teixeira de Souza 

Martins, Marcelo Santos Masset Lacombe, 

Melissa de Mattos Pimenta e Stella Christina 

Schrijnemaekers.

Ciências da Natureza 

Coordenador de área: Luis Carlos de Menezes. 

Biologia: Ghisleine Trigo Silveira, Fabíola Bovo 

Mendonça, Felipe Bandoni de Oliveira, Lucilene 

Aparecida Esperante Limp, Maria Augusta 

Querubim Rodrigues Pereira, Olga Aguilar Santana, 

Paulo Roberto da Cunha, Rodrigo Venturoso 

Mendes da Silveira e Solange Soares de Camargo.

Ciências: Ghisleine Trigo Silveira, Cristina Leite, 

João Carlos Miguel Tomaz Micheletti Neto, 

Julio Cézar Foschini Lisbôa, Lucilene Aparecida 

Esperante Limp, Maíra Batistoni e Silva, Maria 

Augusta Querubim Rodrigues Pereira, Paulo 

Rogério Miranda Correia, Renata Alves Ribeiro, 

Ricardo Rechi Aguiar, Rosana dos Santos Jordão, 

Simone Jaconetti Ydi e Yassuko Hosoume.

Física: Luis Carlos de Menezes, Estevam Rouxinol, 

Guilherme Brockington, Ivã Gurgel, Luís Paulo 

de Carvalho Piassi, Marcelo de Carvalho Bonetti, 

Maurício Pietrocola Pinto de Oliveira, Maxwell 

Roger da Purificação Siqueira, Sonia Salem e 

Yassuko Hosoume. 

Química: Maria Eunice Ribeiro Marcondes, Denilse 

Morais Zambom, Fabio Luiz de Souza, Hebe 

Ribeiro da Cruz Peixoto, Isis Valença de Sousa 

Santos, Luciane Hiromi Akahoshi, Maria Fernanda 

Penteado Lamas e Yvone Mussa Esperidião.

Caderno do Gestor 
Lino de Macedo, Maria Eliza Fini e Zuleika de 

Felice Murrie.

GESTÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO 
EDITORIAL 2014-2017

FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI

Presidente da Diretoria Executiva 
Antonio Rafael Namur Muscat

Vice-presidente da Diretoria Executiva 
Alberto Wunderler Ramos

GESTÃO DE TECNOLOGIAS APLICADAS  
À EDUCAÇÃO

Direção da Área 
Guilherme Ary Plonski

Coordenação Executiva do Projeto 
Angela Sprenger e Beatriz Scavazza

Gestão Editorial 
Denise Blanes

Equipe de Produção

Editorial: Amarilis L. Maciel, Angélica dos Santos 
Angelo, Bóris Fatigati da Silva, Bruno Reis, Carina 
Carvalho, Carla Fernanda Nascimento, Carolina 
H. Mestriner, Carolina Pedro Soares, Cíntia Leitão, 
Eloiza Lopes, Érika Domingues do Nascimento, 
Flávia Medeiros, Gisele Manoel, Jean Xavier, 
Karinna Alessandra Carvalho Taddeo, Leandro 
Calbente Câmara, Leslie Sandes, Mainã Greeb 
Vicente, Marina Murphy, Michelangelo Russo, 
Natália S. Moreira, Olivia Frade Zambone, Paula 
Felix Palma, Priscila Risso, Regiane Monteiro 
Pimentel Barboza, Rodolfo Marinho, Stella 
Assumpção Mendes Mesquita, Tatiana F. Souza e 
Tiago Jonas de Almeida.

Direitos autorais e iconografia: Beatriz Fonseca 
Micsik, Érica Marques, José Carlos Augusto, Juliana 
Prado da Silva, Marcus Ecclissi, Maria Aparecida 
Acunzo Forli, Maria Magalhães de Alencastro e 
Vanessa Leite Rios.

Edição e Produção editorial: R2 Editorial, Jairo Souza 
Design Gráfico e Occy Design (projeto gráfico).

* Nos Cadernos do Programa São Paulo faz escola são 
indicados sites para o aprofundamento de conhecimen-
tos, como fonte de consulta dos conteúdos apresentados 
e como referências bibliográficas. Todos esses endereços 
eletrônicos foram checados. No entanto, como a internet é 
um meio dinâmico e sujeito a mudanças, a Secretaria da 
Educação do Estado de São Paulo não garante que os sites 
indicados permaneçam acessíveis ou inalterados.

* Os mapas reproduzidos no material são de autoria de 
terceiros e mantêm as características dos originais, no que 
diz respeito à grafia adotada e à inclusão e composição dos 
elementos cartográficos (escala, legenda e rosa dos ventos).

* Os ícones do Caderno do Aluno são reproduzidos no 
Caderno do Professor para apoiar na identificação das 
atividades.

São Paulo (Estado) Secretaria da Educação.

Material de apoio ao currículo do Estado de São Paulo: caderno do professor; geografia, ensino 
fundamental – anos finais, 6a série/7o ano / Secretaria da Educação; coordenação geral, Maria Inês 
Fini; equipe, Angela Corrêa da Silva, Jaime Tadeu Oliva, Raul Borges Guimarães, Regina Araújo, 
Sérgio Adas. - São Paulo: SE, 2014. 

v. 1, 80 p.

Edição atualizada pela equipe curricular do Centro de Ensino Fundamental dos Anos Finais, Ensino 
Médio e Educação Profissional – CEFAF, da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB.

ISBN 978-85-7849-598-5

1. Ensino fundamental anos finais 2. Geografia 3. Atividade pedagógica I. Fini, Maria Inês. II. Silva, Angela 
Corrêa da. III. Oliva, Jaime Tadeu. IV. Guimarães, Raul Borges. V. Araújo, Regina. VI. Adas, Sérgio. VII. Título.

CDU: 371.3:806.90

S239m

CONCEPÇÃO DO PROGRAMA E ELABORAÇÃO DOS 
CONTEÚDOS ORIGINAIS

COORDENAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO  
DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DOS 
CADERNOS DOS PROFESSORES E DOS  
CADERNOS DOS ALUNOS  
Ghisleine Trigo Silveira

CONCEPÇÃO 
Guiomar Namo de Mello, Lino de Macedo, 
Luis Carlos de Menezes, Maria Inês Fini 
(coordenadora) e Ruy Berger (em memória).

AUTORES

Linguagens 
Coordenador de área: Alice Vieira. 
Arte: Gisa Picosque, Mirian Celeste Martins, 
Geraldo de Oliveira Suzigan, Jéssica Mami 
Makino e Sayonara Pereira.

Educação Física: Adalberto dos Santos Souza, 
Carla de Meira Leite, Jocimar Daolio, Luciana 
Venâncio, Luiz Sanches Neto, Mauro Betti, 
Renata Elsa Stark e Sérgio Roberto Silveira.

LEM – Inglês: Adriana Ranelli Weigel Borges, 
Alzira da Silva Shimoura, Lívia de Araújo Donnini 
Rodrigues, Priscila Mayumi Hayama e Sueli Salles 
Fidalgo.

LEM – Espanhol: Ana Maria López Ramírez, Isabel 
Gretel María Eres Fernández, Ivan Rodrigues 
Martin, Margareth dos Santos e Neide T. Maia 
González.

Língua Portuguesa: Alice Vieira, Débora Mallet 
Pezarim de Angelo, Eliane Aparecida de Aguiar, 
José Luís Marques López Landeira e João 
Henrique Nogueira Mateos.

Matemática  
Coordenador de área: Nílson José Machado. 
Matemática: Nílson José Machado, Carlos 
Eduardo de Souza Campos Granja, José Luiz 
Pastore Mello, Roberto Perides Moisés, Rogério 
Ferreira da Fonseca, Ruy César Pietropaolo e 
Walter Spinelli.

Ciências Humanas 
Coordenador de área: Paulo Miceli.

Catalogação na Fonte: Centro de Referência em Educação Mario Covas
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