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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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Caro(a) professor(a),

A 5a série/6o ano é um momento particu-

larmente delicado na vida escolar do aluno, 

pois representa o início de um novo ciclo de 

descobertas, não apenas relativas ao ambien-

te, mas, sobretudo, aos ritos de passagem da 

puberdade para a adolescência. Nós, educa-

dores, sabemos muito bem as dificuldades 

psicológicas por que passam nossos alunos 

nessa nova etapa da vida escolar. Nesse mo-

mento, torna-se um desafio fazer com que a 

aprendizagem, até então focada em noções, 

tome corpo para se transformar em conheci-

mentos mais abrangentes, âncora primordial 

para o desenvolvimento das habilidades e 

competências fundamentais para a formação 

do sujeito cidadão.

No caso da Geografia, ainda que alguns 

dos conceitos já tenham sido abordados nas 

séries/anos iniciais do Ensino Fundamental, 

espera-se que o processo de “alfabetização 

espacial” avance para um novo patamar, 

focando-se mais especificamente nas com-

petências e habilidades necessárias ao en-

tendimento da manifestação espacial dos 

fenômenos naturais e sociais, em diferentes 

escalas e configurações.

Para dar início a essa nova etapa, apresen-

tamos neste primeiro Caderno o conceito de 

paisagem, por meio do qual os alunos serão 

estimulados a observar a dimensão sensível do 

espaço, objeto de análise fundamental para a 

aprendizagem da Geografia nessa fase do En-

sino Fundamental.

Partindo das noções básicas de orientação 

relativa, trabalhadas nas séries/anos iniciais, 

trata-se agora de construir os conceitos neces-

sários à compreensão das técnicas cartográfi-

cas e da linguagem dos mapas. A cartografia é 

um instrumento indispensável ao entendimen-

to dos fenômenos espaciais, e o domínio de sua 

linguagem é um dos alicerces do estudo da Ge-

ografia tanto no Ensino Fundamental quanto 

no Médio. As Situações de Aprendizagem pro-

postas neste Caderno pretendem ser um ponto 

de partida para a nova etapa deste processo, 

que deverá prosseguir nas séries/anos seguintes.

Ao apresentarmos este material, resultado 

das contínuas reflexões ocorridas a partir da 

análise de projetos desenvolvidos pela própria 

rede estadual de ensino, manifestamos o nos-

so desejo de contribuir de forma democrática e 

aberta para ampliar os olhares e os sentidos que 

envolvem o processo de ensino e aprendizagem.

oriEntAção SobrE oS ContEúdoS do VoLumE
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Conhecimentos priorizados

Como sabemos, a paisagem compõe-se 

do conjunto de objetos naturais e sociais que 

podemos abarcar com a visão; portanto, é 

a dimensão do espaço geográfico que pode 

ser diretamente apropriada pelos sentidos.  

O espaço geográfico, porém, possui outras di-

mensões, pois abrange não apenas os objetos 

naturais e os artefatos humanos, mas também 

a rede de relações criada pelo fluxo de pessoas, 

mercadorias, capitais e informações. Ele surge 

da interação, mediada pelas técnicas, entre as 

sociedades humanas e a superfície terrestre.

Por isso mesmo, o conceito de espaço não 

se confunde com o de paisagem. Para expli-

car essa distinção, o geógrafo Milton Santos 

usou a metáfora de uma arma, conhecida 

como bomba de nêutrons, que eliminaria 

toda a vida na área afetada, preservando 

os artefatos inorgânicos. A explosão dessa 

bomba transformaria o espaço geográfico, 

dinâmico e vivo, em apenas paisagem, um 

conjunto de formas e artefatos. No trecho 

reproduzido a seguir, Milton Santos aborda 

essa distinção.

Paisagem e espaço não são sinônimos. A pai-
sagem é o conjunto de formas que, num dado mo-
mento, exprimem as heranças que representam as 
sucessivas relações localizadas entre homem e na-
tureza. O espaço são essas formas mais a vida que 
as anima. A palavra paisagem é frequentemente 
utilizada em vez da expressão configuração terri-
torial. Esta é o conjunto de elementos naturais e 
artificiais que fisicamente caracterizam uma área. 
A rigor, a paisagem é apenas a porção da confi-
guração territorial que é possível abarcar com a 
visão. Assim, quando se fala em paisagem, há, 
também, referência à configuração territorial e, 
em muitos idiomas, o uso das duas expressões é 
indiferente. A paisagem se dá como um conjunto 

de objetos reais-concretos. Nesse sentido, a pai- 
sagem é transtemporal, juntando objetos passados 
e presentes, uma construção transversal. O espaço 
é sempre um presente, uma construção horizontal, 
uma situação única. Cada paisagem se caracteriza 
por uma dada distribuição de formas-objetos, 
providas de um conteúdo técnico específico. 
[...] Por isso, esses objetos não mudam de lugar, 
mas mudam de função, isto é, de significação, 
de valor sistêmico. A paisagem é, pois, um sistema 
material e, nessa condição, relativamente imu-
tável: o espaço é um sistema de valores, que se 
transforma permanentemente. 

SANTOS, Milton. A natureza do espaço. Técnica e tempo, ra-
zão e emoção. São Paulo: Edusp, 2008. 

As Situações de Aprendizagem aqui 

propostas sugerem uma reflexão acerca da 

diferença entre os objetos naturais, produ-

zidos por meio das dinâmicas da natureza, 

e os objetos sociais, resultantes do trabalho 

humano. Os conceitos de tempo natural e 

de tempo social serão fundamentais para 

essa reflexão.

É importante atentar para o fato de que 

os objetos naturais resultam de diferentes 

processos de longa duração, ainda que esses 

processos não tenham sido estudados até en-

tão. O entendimento de que montanhas, vales 

fluviais, arquipélagos e florestas são objetos 

naturais, ou seja, elementos da paisagem que 

resultaram das forças naturais, já faz parte do 
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repertório dos estudantes. O mesmo ocorre 

com a noção de objetos sociais, ou seja, ob-

jetos implantados pelas sociedades humanas, 

por meio do trabalho, tais como fábricas, pré-

dios, portos e campos agrícolas.

As Situações de Aprendizagem visam 

qualificar esses processos de longa duração, 

apresentando a noção de tempo profundo, ou 

de tempos da natureza, em contraposição à de 

tempo social, ou de tempo da história. Afinal, 

a Terra existe há pelo menos 4,6 bilhões de 

anos e sua complexa teia de vida começou há 

mais de 3 bilhões de anos, com o surgimen-

to dos primeiros micro-organismos. A espé-

cie humana existe, com suas características 

biológicas atuais, há “apenas” cerca de 150 

mil anos, e os primeiros registros da escrita 

datam de aproximadamente 10 mil anos. Por 

isso mesmo, a história da humanidade tem 

de ser contada em uma escala diferente da-

quela usada pela história natural. Para os 

alunos compreenderem essa diferença, pode-

mos usar metáforas didáticas, como aquela 

que afirma que, se considerarmos a história 

da Terra como a distância entre o nariz do rei 

e a ponta de sua mão com o braço estendido, 

uma lixada na unha de seu dedo médio ani-

quilaria toda a história humana.

Além disso, pretende-se que os alunos es-

tabeleçam outra distinção essencial entre ob-

jetos sociais e objetos naturais. Os primeiros 

formam sistemas, pois são produzidos para 

cumprir determinadas funções e para intera-

gir. Trata-se dos sistemas técnicos, aos quais 

se refere Milton Santos. A terra é semeada 

para a produção de alimentos, matérias-pri-

mas industriais ou até energia. Estradas, fer-

rovias e hidrovias são construídas para que 

pessoas e mercadorias possam circular, e es-

tão integradas a portos ou a aeroportos. Por-

tanto, sistemas técnicos possuem finalidade e 

função intencional. No meio natural também 

existe integração entre os diversos elementos. 

O relevo, por exemplo, interfere nos climas, 

direcionando o movimento das massas de ar e 

fazendo variar as temperaturas, com as altitu-

des. Por sua vez, os climas também modificam 

o relevo. Nas regiões tropicais, a maior inci-

dência de chuvas intensifica o processo erosi-

vo e modela formas arredondadas, enquanto 

nos climas áridos e semiáridos predominam 

as formas abruptas. A diversidade entre os 

ecossistemas é fortemente influenciada pelo 

clima: formações florestais submetidas a gran-

des amplitudes térmicas anuais abrigam um 

número substancialmente menor de espécies 

vegetais que aquelas situadas em latitudes 

equatoriais. A transpiração das plantas, por 

outro lado, é um dos fatores condicionantes 

do regime pluviométrico e das temperaturas 

médias, e é por isso que o desmatamento pode 

causar alterações climáticas significativas.

Os filósofos da Grécia clássica, como Pla-

tão e Aristóteles, acreditavam que a natureza 

e suas dinâmicas serviriam sempre a um fim 

específico. A vontade divina havia colocado 

ordem no mundo natural para que ele pudes- 

se servir à humanidade. Assim, por exemplo, 

as chuvas existiriam para molhar as plantas, 

que por sua vez seriam destinadas a alimentar 

os animais, que, por fim, teriam sido criados 
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para servir de alimento, transporte ou mesmo 

companhia para os homens. A natureza te-

ria, portanto, intenções finalistas, ordenadas 

de modo hierárquico. Pelo menos até o sécu-

lo XVIII, o finalismo aristotélico e a busca 

de suas leis orientaram grande parte do tra-

balho dos naturalistas, especialmente na In-

glaterra. A botânica e a zoologia modernas,  

por exemplo, nasceram da tentativa de desco-

brir os usos para os quais vegetais e animais 

estariam predestinados pelos desígnios divinos. 

Com base nisso, as espécies eram organizadas 

e catalogadas em virtude de suas potencialida-

des no sentido de gerar bem-estar aos homens. 

Keith Thomas apresenta-nos um exemplo des-

sa concepção, reproduzido no texto a seguir. 

[...] Deus criou o boi e o cavalo para labu-
tar a nosso serviço, disse o naturalista William 
Swainson; o cão para demonstrar lealdade afe-
tuosa e as galinhas para exibir “perfeita satis-
fação em um estado de parcial confinamento”. 
O piolho era indispensável, explicava o reveren-
do William Kirby, porque fornecia poderoso 
incentivo aos hábitos de higiene. Os vegetais e 
minerais eram considerados da mesma manei-
ra. Henry More pensava que seu único propósi-
to era estender a vida humana. Sem a madeira, 
as casas dos homens não passariam de “uma 
espécie maior de colmeias ou ninhos, construí-
da de gravetos e palha desprezíveis e de imunda 

argamassa”; sem os metais, os homens teriam 
sido privados da “glória e pompa” da batalha, 
ferida com espadas, armas e trombetas; em vez 
disso, haveria somente “os uivos e brados de 
homens pobres e nus espancando-se uns aos 
outros [...] com porretes, ou brigando tolamen-
te aos murros”. Até mesmo as ervas daninhas e 
os venenos tinham seus usos essenciais, notava 
um herbanário: exercitavam o “engenho huma-
no em eliminá-lo [...]. Não tivesse ele nada con-
tra que lutar o lume de seu espírito estaria em 
parte extinto”.

THOMAS, Keith. O homem e o mundo natural. São Pau-
lo: Companhia das Letras, 1988. p. 25.

Porém, ao contrário do que pensavam os 

filósofos clássicos, a interação entre os objetos 

naturais não obedece a nenhuma ordem finalis-

ta, e a natureza não foi planejada para atender 

às necessidades do homem. Um rio não existe 

para levar navios e barcaças, ainda que possa 

ser fundamental para o sistema de transporte. A 

distinção crucial entre os sistemas técnicos so-

cialmente construídos e as dinâmicas do meio 

natural é uma etapa importante na construção 

do conceito de paisagem.

Como sabemos, a paisagem é formada pela 

interação de objetos naturais e objetos sociais. 

Quando olhamos para o mundo, durante um 

passeio ou da janela de casa ou da escola, sem-

pre nos deparamos com uma paisagem. Em 

algumas, é quase impossível distinguir os ob-

jetos naturais. Isso acontece, por exemplo, nas 

cidades. Para desenvolvê-las ou ampliá-las, as 

sociedades modificam as formas do relevo, os 

cursos fluviais e a cobertura vegetal. Nas cida-

des, mesmo os parques e as áreas verdes são ob-

jetos produzidos pelo trabalho humano, já que 

suas espécies foram selecionadas e cultivadas.

Da mesma forma, em muitas paisagens rurais 

os objetos técnicos predominam. Por exemplo, os 
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campos cultivados com poucas espécies no lugar 

da cobertura vegetal original, reduzindo a biodi-

versidade. Há também sistemas de irrigação e pas-

tos artificiais que atestam a ação humana sobre o 

desenvolvimento natural de plantas e animais.

Embora certas paisagens da Terra pare-

çam dominadas pelos objetos naturais, como 

algumas manchas de floresta equatorial e as 

calotas glaciais, as marcas da ação humana es-

tão presentes nelas. Nas florestas equatoriais, 

mesmo o desmatamento de pequenos trechos 

pode causar grandes impactos no conjunto 

do domínio natural. As estações baleeiras que 

funcionaram na Antártida até meados do sé-

culo XX exterminaram grande parte das espé-

cies de baleias, tornando-as muito mais raras 

nas paisagens do continente gelado. Além 

disso, nenhuma porção da superfície da Terra 

está imune aos efeitos da poluição gerada pe-

las atividades industriais e agrícolas. 

Em síntese, a paisagem é sempre um siste-

ma material que acumula tempos históricos. 

Em cada paisagem particular essa acumulação 

se apresenta de uma maneira diferente, pois 

os objetos não mudam no mesmo intervalo de 

tempo, com a mesma velocidade ou na mesma 

direção. Assim, as formas são constantemen-

te alteradas, renovadas ou suprimidas para 

dar lugar a outras, mais adequadas às novas 

necessidades da estrutura social. O volume 1 

será dedicado à compreensão das formas im-

pressas nas paisagens, como primeira aproxi-

mação ao conceito de espaço geográfico, que 

será abordado de forma mais aprofundada em 

uma etapa posterior.

Este Caderno também está focado nos pro-

cedimentos necessários ao desenvolvimento da 

linguagem cartográfica. Para tanto, propõe, a 

princípio, diferentes representações da super-

fície terrestre, destacando as características 

particulares dos mapas e apresentando breve-

mente a história da cartografia. Em seguida, 

trabalha os conceitos de orientação relativa e 

absoluta, tendo como base a rosa dos ventos e 

o sistema de coordenadas geográficas, ressal-

tando os atributos fundamentais dos mapas, 

tais como título, legenda e escala. Essa pro-

posta de trabalho também deverá prosseguir 

nos próximos volumes e nas próximas séries/

anos, dadas a importância da cartografia na 

compreensão dos fenômenos geográficos, a 

riqueza da história da cartografia e a diversi-

dade das técnicas cartográficas.

Competências e habilidades

O objetivo central deste Caderno é de-

senvolver as competências ligadas à obser-

vação, leitura e interpretação das múltiplas 

paisagens existentes na superfície da Terra, 

de modo a sensibilizar os alunos para o en-

tendimento das demais dimensões do espaço 

geográfico. Dessa maneira, as Situações de 

Aprendizagem propostas neste volume ob-

jetivam o desenvolvimento da competência 

leitora, direcionada com base nas habilida-

des de interpretação e produção de textos 

simples e na interpretação e decodificação 

de imagens em diferentes manifestações. Es-

pera-se também que os alunos desenvolvam 

habilidades de observação e interpretação, 
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necessárias para o trabalho de pesquisa e de 

análise dos resultados obtidos. Esperamos, 

dessa forma, contribuir para que os alunos 

se tornem não apenas depositários de infor-

mações, mas produtores de conhecimentos 

significativos.

Com relação às competências ligadas ao 

domínio da linguagem cartográfica, espera-

-se que os alunos desenvolvam habilidades 

necessárias à leitura e à interpretação de ma-

pas. Entre elas se destacam as aplicações de 

técnicas de orientação relativa e absoluta e 

o conhecimento dos demais atributos funda-

mentais que constituem a linguagem dos ma-

pas. Pretende-se, assim, que os alunos possam 

reconhecer informações expressas em lingua-

gem cartográfica, assim como utilizá-la para 

representar dados geográficos.

metodologia e estratégias

As sugestões de Situações de Aprendiza-

gem deste Caderno estão baseadas em aulas 

expositivas, leituras e exercícios individuais, 

além de trabalhos e discussões em grupo vol-

tados para a apresentação dos principais ins-

trumentos da linguagem cartográfica. Para 

tanto, enfocam as especificidades dos mapas 

em relação a outras formas de representação 

da realidade e destacam a importância de 

cada um dos seus principais atributos, espe-

cialmente no processo de elaboração e leitura 

dos produtos cartográficos.

Avaliação

Em cada uma das Situações de Aprendi-

zagem serão propostas diferentes estratégias 

de avaliação. Os trabalhos resultantes da pró-

pria atividade, tal como relatórios de pesqui-

sa ou as sínteses das observações realizadas, 

serão analisados pelo professor. No final de 

cada Situação de Aprendizagem apresenta-

mos um roteiro de questões que retomam os 

conhecimentos necessários à compreensão de 

conceitos e técnicas trabalhados. As propostas 

de recuperação desses temas se encontram no 

final deste Caderno.

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.

Livro 1.indb   10 18/07/14   10:07



11

Geografia – 5ª série/6º ano – Volume 1

Esta primeira Situação de Aprendizagem 

busca introduzir o conceito de paisagem, es-

tabelecendo a distinção entre os objetos so-

ciais e os objetos naturais que a configuram. 

Para tanto, é fundamental os alunos com-

preenderem que, diferentemente dos objetos 

naturais, os objetos sociais formam sistemas 

técnicos, isto é, são intencionalmente produ-

zidos para cumprir determinadas funções e 

para se conectar entre si. 

SituAçõES dE AprEndizAGEm

Conteúdos: paisagem; objetos naturais; objetos sociais.

Competências e habilidades: construir e aplicar o conceito de paisagem; descrever elementos constituti-
vos de uma paisagem; relacionar informações que permitam a percepção dos diferentes elementos da 
paisagem; identificar em imagens diferentes manifestações de objetos produzidos em temporalidades 
distintas, tanto na escala da história natural quanto na da história humana; a partir da observação de 
imagens, levantar hipóteses que expliquem as mudanças ocorridas na paisagem.

Sugestão de estratégias: produção de imagens; aulas expositivas; trabalho com imagens.

Sugestão de recursos: fotografias.

Sugestão de avaliação: roteiro de perguntas.

SITUAçãO DE APRENDIzAGEM 1 
LEITURA DE PAISAGENS

Etapa prévia – Sondagem inicial e 
sensibilização

paisagem é um conceito central para a Geo-

grafia, mas também faz parte do senso comum. 

Antes mesmo de iniciar o trabalho com as ati-

vidades propostas no Caderno do Aluno, seria 

interessante recuperar o repertório dos alunos 

sobre esse conceito, por meio de perguntas sim-

ples. O professor pode sistematizar as respostas 

na lousa, de forma a conduzir uma primeira 

aproximação dos alunos com o conceito. 

No decorrer das reflexões conjuntas, o pro-

fessor poderá aproveitar para enfatizar que, em 

geral, nas paisagens, a maior parte dos elemen-

tos naturais presentes resulta de dinâmicas de 

longa duração, embora possam ter sido mo-

dificados pela ação humana. Já os elementos 

sociais presentes na paisagem, produzidos pelo 

trabalho, têm uma finalidade e interagem entre 

si. Propomos, assim, o seguinte roteiro:
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 f O que é paisagem?

Provavelmente, os alunos vão associar a ideia de paisagem 

à dimensão visível do espaço geográfico, aproximando-se 

bastante do conceito tal como ele é trabalhado na Geografia.

 f A natureza faz parte das paisagens?

Espera-se que os alunos respondam de forma afirmativa e 

identifiquem a presença de elementos naturais, tais como 

rios e montanhas, mesmo em paisagens urbanas. É interes-

sante que o professor destaque que também os elementos 

naturais podem ser modificados pelo trabalho humano. 

 f As obras humanas fazem parte das paisagens?

Espera-se que os alunos respondam de forma afirmativa. 

 f Todos os objetos que aparecem nas paisa-

gens foram produzidos ao mesmo tempo? 

Quais são mais antigos? Quais são mais 

recentes?

Nesta etapa, espera-se que os alunos compreendam a paisagem 

como “acumulação desigual de tempos históricos” e que formu-

lem algumas hipóteses sobre a origem e o significado das formas 

da paisagem. É fundamental que essa sensibilização inicial aten-

te para a importância das técnicas e do trabalho humano, que 

constroem e reconstroem a paisagem. Também é importante 

que sejam estabelecidas distinções entre os tempos da natureza, 

responsáveis pela criação das formas naturais, e o tempo históri-

co, medida das intervenções humanas na superfície do planeta.

Etapa 1 – observação e 
representação de paisagens

Nesta etapa, o objetivo é realizar um 

exercício de observação e representação de 

paisagens, conforme sugestão proposta na 

seção Para começo de conversa. Sugerimos 

que os alunos representem, por meio de um 

desenho, alguma paisagem. Pode ser uma 

que eles considerem particularmente boni-

ta, ou com que estejam acostumados. Pode 

ser a paisagem observada através da jane-

la da sala de aula, da casa em que mora ou 

uma que tenha algum significado especial. 

É necessário que o desenho tenha um título, 

importante fator de identificação da paisa-

gem representada. Concluídos os desenhos, 

os alunos deverão preencher o quadro no 

Caderno do Aluno, que considera as seguin-

tes questões:

 f Quais elementos naturais estão presentes? 

Desde quando eles existem? Quais forças 

os produziram e/ou os modificaram? 

 f Quais elementos construídos estão pre-

sentes? Desde quando eles existem? Quais 

forças os produziram? Para que eles foram 

criados? 
As respostas são abertas, pois dependem das características das 

paisagens que foram selecionadas. Entretanto, ao final desta 

etapa, espera-se que os alunos tenham compreendido o signi-

ficado das expressões “objetos naturais” e “objetos sociais” e que 

sejam capazes de resumir as características de cada um, além de 

perceber que apenas os objetos sociais formam sistemas técni-

cos, pois foram criados com finalidades especiais.

Na seção Aprendendo a aprender, os alu-

nos são desafiados a refletir sobre as questões:

 f Quais são as paisagens que fazem par-

te do seu cotidiano, isto é, que você vê 

todos os dias? Nelas existem elementos 

naturais? Eles também foram modifica-

dos pelo trabalho humano? E elementos 
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sociais, isto é, construídos pelos homens? 

Cite alguns exemplos.

Espera-se que os alunos ampliem a discussão sobre o concei-

to de paisagem, utilizando-se de relatos sobre os elementos 

naturais e sociais que compõem as paisagens percorridas co-

tidianamente. Para isso, é fundamental a orientação do pro-

fessor, pois, nesta etapa inicial do estudo, é comum os alunos 

confundirem elementos sociais com naturais. Uma planta-

ção de café pode, por exemplo, ser conside rada pelo aluno 

como natural, uma vez que possui árvo res, mas é um ele-

mento social, pois resulta do trabalho humano (agricultura). 

Além disso, mesmo elementos na turais, como rios, podem 

ter tido seus cursos alterados pela ação humana.

Etapa 2 – A humanização das 
paisagens

Leitura e análise de imagem

Para iniciar esta etapa, serão analisadas as 

fotografias reproduzidas a seguir (Figuras 1a, 

1b, 1c e 1d), disponíveis também no Caderno 

do Aluno, para que possam identificar as mu-

danças ocorridas na paisagem do Largo São 

Bento, em São Paulo, entre o final do século 

XIX e o início do XXI.

As fotografias mostram o Largo São Bento, 

no centro histórico de São Paulo, em quatro mo-

mentos diferentes da sua história. A primeira de-

las foi tirada em 1887, quando a cidade ainda era 

relativamente pequena. A segunda, apenas cinco 

anos depois, em 1892, quando a cidade apresen-

tava intenso crescimento, principalmente devido 

ao seu papel no comércio de café. Na terceira, de 

1920, a cidade já estava se firmando como um cen-

tro industrial. Finalmente, a última foto apresenta 

uma paisagem mais recente do Largo São Bento.  

Agora, peça que os alunos respondam às seguin-

tes questões no Caderno do Aluno:

1. Descreva a paisagem da primeira fotografia.

Nessa imagem, predominam construções baixas e uma parte 

do terreno ainda não possuía edificações. Além disso, as car-

roças dominavam o sistema de transportes. A torre da igreja 

é um elemento interessante a ser destacado, pois, nas demais 

fotografias, está atrás das construções, não sendo possível vê-

-la claramente, o que demonstra a mudança na paisagem.

2. Quais elementos da paisagem sofreram 

transformação entre 1887 e 1892?

Nesse pequeno intervalo de tempo, muita coisa mudou. As 

casas foram substituídas por prédios sofisticados, e as carro-

ças, por bondes a tração animal.

3. Na fotografia tirada em 1920, podemos no-

tar a presença de um novo modo de trans-

porte. Qual?

Nessa fotografia, os automóveis já disputam espaço com os 

bondes elétricos. O fluxo de pessoas é mais intenso, o que 

indica um aumento na atividade comercial da região.

4. Descreva o Largo São Bento em 2008.  

O que mudou na paisagem desde 1887?

Em 2008, todos os meios de transporte haviam deixado de cir-

cular no Largo, que foi transformado em espaço para pedestres. 

No entanto, pode-se notar, no lado direito da foto, os muros que 

circundam a entrada da estação do Metrô São Bento, situada 

nos subterrâneos da praça (ela, portanto, compõe a paisagem, 

ainda que não possa, evidentemente, ser vista integralmente na 

foto). Além disso, os prédios sofisticados introduzidos no final do 

século XIX cederam espaço para edifícios muito mais altos. En-

tretanto, algumas das antigas edificações resistiram à passagem 

do tempo e continuam a fazer parte da paisagem.
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Figuras 1a, 1b, 1c, 1d – Largo São Bento, em São Paulo: a) 1887; b) 1892; c) 1920; d) 2008.
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Etapa 3 – As paisagens na história: 
os sistemas técnicos

Nesta etapa, vamos ampliar a discussão 

a respeito do processo de transformação de 

uma paisagem ao longo da história. Para 

tanto, serão apresentadas três imagens da 

cidade alemã de Essen, que ajudam a es-

clarecer o caráter dinâmico das paisagens 

humanizadas (Figuras 2a, 2b e 2c). A cri-

tério do professor, o procedimento de es-

tabelecer relações entre os objetos técnicos 

aqui apresentado pode ser utilizado para 

análise de outras sequências de paisagens, 

que podem ser encontradas nos materiais 

didáticos disponíveis. 

Leitura e análise de imagem

Após a observação das imagens da cidade 

de Essen, peça que os alunos localizem essa ci-

dade em um mapa político da Europa de um 

atlas geográfico escolar e depois respondam às 

seguintes questões do Caderno do Aluno:

1. Considerando a primeira imagem, responda:

a) Quais eram as características de Essen 

em 1829?

Essen era pouco mais que um povoado rural rodeado de 

campos cultivados e bosques.

b) Que elementos se destacam na paisagem? 

As plantações dos campos que rodeavam a cidade prosse-

guiam no interior do núcleo urbano. A torre da igreja era 

destaque absoluto na paisagem.

c) Como esses elementos se relacionam 

entre si?

Observando-se a imagem, é possível estabelecer relações en-

tre os campos cultivados e os locais de moradia da população.

2. Considerando a primeira e a segunda ima-

gem, responda:

a) Quais eram as características de Essen 

em 1867?

Essen, em 1867, já despontava como uma cidade industrial.

b) Que elementos se destacam na paisagem 

de 1867?

As fábricas e suas chaminés, assim como o trem carregado de 

carvão, destacam-se nessa paisagem. É importante perceber 

que a torre da igreja se confunde com as chaminés das fábri-

cas, ficando quase imperceptível.

c) O que existe de diferente entre a paisa-

gem de 1829 e a de 1867?

Observa-se um crescimento da mancha urbana, provavel-

mente promovido pela chegada das indústrias.

d) Como os novos elementos se relacionam 

entre si?

A ferrovia e as fábricas, por exemplo, são elementos forte-

mente conectados entre si, já que os trens transportam ma-

téria-prima e trazem mão de obra para as indústrias.

3. Considerando o conjunto de imagens, 

responda:

a) Quais são as características da Essen 

contemporânea? 

A mancha urbana expandiu-se e as edificações modernas 

dominam a paisagem, no lugar da área rural.
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Figuras 2a, 2b, 2c – Cidade de Essen, na Alemanha, em três tempos: a) 1829;  
b) 1867; c) atual.
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b) Que elementos se destacam na última 

paisagem?

A torre da igreja da primeira foto continua a existir, mas se 

tornou um testemunho do passado distante. A cidade é hoje 

dominada por edifícios modernos e por infraestrutura de cir-

culação, com ruas e avenidas.

c) O que existe de diferente entre a última 

paisagem e as anteriores?

Quase tudo está diferente. Os campos de cultivo de 1829, 

bem como as chaminés e trens de 1867, desapareceram.

d) Como os elementos presentes na Essen 

contemporânea se relacionam entre si?

Na Essen contemporânea, a presença de ruas e avenidas 

demonstra a importância dos automóveis para a circula-

ção na cidade.

Na seção Lição de casa, sugerimos 

as seguintes atividades:

1. Observe a paisagem da cidade do Rio de 

Janeiro.

Figura 3 – Fotografia aérea do Rio de Janeiro (RJ), Brasil.
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Figuras 4a, 4b, 4c – Etapas da produção agroindustrial de laranja.

A paisagem é constituída por elementos 

naturais (ou físicos) e elementos sociais (ou 

humanos). Após a observação da imagem, 

responda às questões:

a) Dê exemplos de objetos sociais e objetos 

naturais que podem ser observados na 

imagem.

Objetos sociais: a cidade, o Cristo redentor, as estradas. 

Objetos naturais: o mar e a floresta.

b) Os objetos naturais mencionados foram 

modificados pela ação humana? De 

que modo?

Sim. As florestas foram parcialmente desmatadas e o mar re-

cebe poluentes oriundos das atividades urbanas.  

2. Descreva as paisagens a seguir, consideran-

do seus elementos naturais e sociais, e esta-

beleça relações entre elas.

Espera-se que os alunos relacionem o plantio, o transporte 

e o processamento da laranja, conforme a sequência de 

fotos. Para tanto, seria importante que eles descrevessem 

cada uma das imagens.
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Esta Situação de Aprendizagem busca traba-

lhar os elementos de mudança e de permanência 

nas paisagens do bairro ou da cidade, de modo 

a reforçar o caráter dinâmico desse conceito. 

Para tanto, propõe um trabalho de pesquisa, 

realizado por meio de entrevistas e depoimentos, 

a fim de resgatar um pouco da história do lugar, 

que está impressa na memória de seus habitantes.

SITUAçãO DE APRENDIzAGEM 2 
PAISAGEM E MEMóRIA

Conteúdos: conceito de paisagem; mudanças e permanências.

Competências e habilidades: ler e interpretar textos; descrever elementos constitutivos das mudanças 
e permanências de uma paisagem; produzir conhecimentos por meio de um trabalho de pesquisa e de 
interpretação dos resultados da pesquisa.

Sugestão de estratégias: elaboração de entrevistas; coleta de depoimentos; produção de textos.

Sugestão de recursos: textos complementares; imagens.

Sugestão de avaliação: relatório final dos alunos.

Etapa prévia – Sondagem inicial e 
sensibilização

Para sensibilizar os alunos para o traba-

lho de pesquisa a ser realizado, sugerimos 

que o professor inicie levantando os co-

nhecimentos prévios dos alunos acerca do 

objeto da pesquisa por meio de perguntas 

como:

 f Vocês acham que esse bairro ou essa ci-

dade sofreu muitas transformações nos 

últimos 20 anos?

 f Que exemplos de transformações vocês 

poderiam apresentar?

 f Vocês conhecem alguém que tenha teste-

munhado essas transformações?

As respostas podem variar bastante, de acordo com a velo-

cidade das mudanças que caracterizam o bairro ou a cidade 

dos alunos. Entretanto, sugerimos que o professor os auxilie 

na tarefa de identificar essas transformações, lembrando que 

elas podem ser resultado de grandes obras, tais como túneis, 

viadutos ou shopping centers, ou de pequenas intervenções, 

como a recuperação de uma praça pública, por exemplo.

Etapa 1 – Apresentação e 
delimitação da proposta de trabalho

Nesta etapa, a proposta de recuperar as 

mudanças na paisagem do bairro ou da ci-

dade por meio de entrevistas e depoimentos 

será apresentada ao grupo. É importante 

delimitar qual a escala a ser adotada.
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Leitura e análise de texto

Sugerimos a leitura coletiva, no Caderno do 

Aluno, do texto a seguir, de autoria de Ecléa Bosi, 

com a finalidade de exemplificar a importância da 

memória na reconstituição da história das cida-

des. Uma alternativa é pedir a um grupo de alu-

nos que leia o texto em voz alta para os colegas.

As histórias que ouvimos referem-se, do iní-

cio ao fim, a velhos lugares, inseparáveis dos 

eventos neles ocorridos. A casa, o bairro, algu-

mas ruas, em geral o trajeto para a escola e o cen-

tro da cidade são descritos de um modo dispersi-

vo nas lembranças várias, mas com alguns focos: 

o Viaduto do Chá, a Catedral, a Rua Direita, 

o Museu do Ipiranga, o Parque Siqueira Cam-

pos, o Teatro Municipal, o Trianon, a Avenida 

Paulista, a Avenida Angélica, o Jardim da Luz, 

a Cantareira... Esses lugares são descritos sob 

os vários pontos de vista [...]. Com todos esses 

pontos, poderíamos desenhar um mapa afetivo 

da cidade: São Paulo era familiar como a palma 

da mão quando suas dimensões eram humanas. 

Seus velhos habitantes dizem, apontando para a 

palma da mão: “ali no Gasômetro, ali na Ponte 

do Bom Retiro, ali na Estação”, como se estives-

sem vendo tais logradouros, ali adiante... É com 

satisfação que dizem que muitos desses locais 

“ainda estão lá” [...].

As várzeas tiveram um papel importante na 

história paulistana. Quando o sr. Amadeu era 

menino, “tinha mais de mil campos de várzea 

[...]. Agora tudo virou fábrica, prédios de apar-

tamentos. O problema da várzea é o terreno. 

Quem tinha um campo de 60 por 120 metros 

acabou vendendo pra fábrica” [...].

“Se nós vamos procurar na memória quantos 

jogadores da várzea, de uns 40 anos faz, tinha 

mais de mil jogadores... Hoje não jogam nem 10% 

daquilo que jogavam naquele tempo, por falta de 

campo, de lugar. Não tem onde jogar. Em cada 

bairro se fazia um campeonato, juntavam dez ou 

vinte clubes...” A gente dizia: “Em que parque 

vamos jogar?” Não tinha estádio, era campo li-

vre, ninguém pagava para ver [...]. Quando foi 

morrendo o jogo da várzea e o futebol de bairro, 

começou a se concentrar o público nos estádios.

Essas observações nos mostram a transfor-

mação de um esporte popular em um espor-

te de massa. E o despojamento dos bairros 

de suas várzeas pela indústria e especulação 

imobiliária transformou a fisionomia de São 

Paulo, afetando para sempre uma dimensão 

da vida urbana. [...]

BOSI, Ecléa. Memória e sociedade: lembranças de velhos. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1995. p. 447-9
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Após a leitura do texto, sugerimos que os 

alunos, com o auxílio do professor, pesquisem 

no dicionário os significados das palavras des-

tacadas e das desconhecidas.

 f Após a pesquisa, seria interessante promo-

ver uma segunda leitura do texto.

 f Por fim, explore o vocabulário do texto e 

desvende com os alunos o significado das 

seguintes expressões, no contexto: “mapa 

afetivo da cidade”, “esporte popular”, “es-

porte de massa”, “especulação imobiliá-

ria” e “fisionomia da cidade”.

Essas expressões não possuem um significado único, pois 

admitem diversas interpretações. Contudo, para auxiliar 

os alunos na tarefa de interpretação do texto, sugerimos 

que a discussão seja conduzida com base nos seguintes 

elementos:

•	Mapa afetivo da cidade: a autora afirma que, na São Paulo 

antiga, os lugares eram inseparáveis dos eventos neles ocorri-

dos. Dessa forma, os lugares da cidade tinham um valor afeti-

vo, ligado a experiências pessoais. O mapa afetivo da cidade é 

formado pelas experiências que neles ocorreram, simbolizan-

do uma relação de carinho entre a cidade e as pessoas que 

nela vivem.

•	Esporte popular: esporte aberto a todos, não sendo preciso 

pagar nem para praticar, nem para assistir.

•	Esporte de massa: esporte praticado por profissionais em 

grandes estádios, com público pagante.

•	Especulação imobiliária: especulação com o preço dos ter-

renos. É interessante informar aos alunos que, em São Paulo e 

em todas as cidades brasileiras, existe uma tendência à valori-

zação do preço da terra, e muitas pessoas compram terrenos 

urbanos apenas para aguardar a valorização e vender mais 

tarde por um preço mais elevado. Essas pessoas especulam 

com os imóveis, ou seja, praticam especulação imobiliária. 

•	Fisionomia da cidade: aspecto geral da cidade, que inclui 

elementos de ordem cultural (tais como costumes e formas 

de relacionamento entre seus habitantes) e de ordem mate-

rial (tais como edifícios, praças e avenidas). 

Etapa 2 – preparação das 
entrevistas

Nesta etapa, sugerimos que o pro-

fessor auxilie os alunos na ativida-

de Pesquisa de campo, proposta 

no Caderno do Aluno, que tem 

como objetivo a realização de entrevistas para 

colher relatos sobre as transformações das 

paisagens do bairro ou da cidade.

No texto de autoria de Ecléa Bosi, pude-

mos perceber como paisagens antigas, que 

já foram intensamente transformadas, conti-

nuam a existir na memória das pessoas mais 

velhas. Assim, uma forma de sabermos como 

eram as paisagens na sua cidade ou no seu 

bairro é entrevistar pessoas que vivem nesses 

lugares há muito tempo.

No entanto, fazer uma entrevista e analisar 

os seus resultados é bastante trabalhoso. Por 

isso, essa atividade deve ser realizada em grupos.

Roteiro de entrevista

A primeira coisa a fazer é definir, em con-

junto com os alunos, se os grupos vão inves-

tigar as transformações ocorridas na cidade 

ou no bairro onde está situada a escola. Se a 

cidade for muito grande, talvez seja melhor 

a segunda opção. 
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Depois disso, é hora de trabalhar com 

o grupo na elaboração dos questionários. 

Lembrem-se de que o objetivo é conhecer as 

mudanças que ocorreram na paisagem. Para 

isso, é importante que os alunos perguntem, 

por exemplo, há quanto tempo a pessoa en-

trevistada mora na cidade ou no bairro, quais 

as principais transformações que ocorreram e 

como afetaram a vida dos moradores. Mesmo 

sendo um trabalho em grupo, todos os inte-

grantes deverão anotar as questões elabora-

das no Caderno do Aluno. Peça aos alunos 

que elaborem pelo menos cinco questões. Mas 

lembre-os de que, quanto mais completo for o 

roteiro da entrevista, mais informações obte-

rão dos entrevistados.

Coleta de depoimentos

Agora é o momento de realizar as entrevis-

tas. Conforme sugestão proposta no Caderno 

do Aluno, cada membro do grupo deve entre-

vistar pelo menos cinco pessoas que moram na 

cidade ou no bairro há pelo menos 20 anos. A 

primeira coisa a fazer é anotar o nome, a idade 

e a profissão do entrevistado. Depois, deve-se 

aplicar o roteiro de questões desenvolvido pelo 

grupo e, então, anotar as respostas.

Relatório de trabalho

Com o resultado das entrevistas, os gru-

pos devem se reunir novamente para elaborar 

um relatório de trabalho, que será discutido 

com os demais colegas da classe. Siga a pro-

posta do Caderno do Aluno orientando a 

confecção do relatório, que deve conter um 

título, um resumo do que foi apreendido so-

bre as transformações na paisagem com os 

entrevistados, assim como alguns exemplos 

dessas mudanças.

Para ajudar na elaboração do relatório, 

estimule os alunos a contarem para seus co-

legas de grupo o que mais chamou a atenção 

deles nas entrevistas. Depois, eles deverão 

redigir o relatório.

Espera-se que os alunos relacionem os resultados da pesquisa 

feita com os conhecimentos adquiridos sobre mudanças e 

permanências nas paisagens.

Na seção Lição de casa, sugeri-

mos que os alunos representem, 

em uma folha avulsa, por meio 

de desenhos, pelo menos duas transforma-

ções importantes que ocorreram nos últi-

mos anos na paisagem da cidade ou do 

bairro pesquisado.

Neste caso, trata-se da expressão individual dos resulta-

dos do trabalho realizado em grupo. Portanto, é um mo-

mento privilegiado para a sua própria percepção sobre 

os conhecimentos já adquiridos a respeito das mudanças 

e permanências nas paisagens. É desejável que o aluno 

identifique, no mínimo, duas mudanças na paisagem da 

cidade, mas podem surgir outros elementos no desenho 

a serem destacados durante a discussão em aula.
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SITUAçãO DE APRENDIzAGEM 3 
AS PAISAGENS CAPTADAS PELOS SATÉLITES

A Terra esférica foi definitivamente in-

corporada à cartografia no início da Idade 

Moderna; há 500 anos, os planisférios repre-

sentam os 360º  de longitude e os 180º de 

latitude da esfera. Mas há apenas algumas dé-

cadas, com os satélites e os foguetes espaciais, 

a humanidade conseguiu produzir imagens 

da totalidade do planeta e da extensão das 

marcas da intervenção humana sobre a sua 

superfície. As paisagens captadas pelas novas 

tecnologias são abordadas nesta Situação de 

Aprendizagem.

Conteúdos: as intervenções humanas sobre a superfície da Terra: extensão e desigualdades.

Competências e habilidades: relacionar informações representadas em diferentes formas e conhecimen-
tos disponíveis em situações concretas para construir argumentação consistente; ler e interpretar mapas 
de imagens noturnas do planeta; relacionar hipóteses que expliquem concentrações observadas nos 
mapas; comparar regiões com maior e menor concentração de cidades.

Sugestão de estratégias: aula expositiva; discussão com a turma.

Sugestão de recursos: imagens de satélites.

Sugestão de avaliação: roteiro de perguntas.

Etapa prévia – Sondagem inicial e 
sensibilização

Para introduzir esta etapa, sugerimos que o 

professor utilize as imagens de satélites dispo-

níveis no livro didático e nos atlas geográficos 

escolares e, com base nelas e nas informações 

sobre como foram obtidas, inicie um diálogo 

com os alunos. Para orientar essa conversa, o 

professor pode perguntar:

 f O que são satélites?

Satélites são objetos, naturais ou artificiais, que circulam 

na órbita de um planeta. A Lua, por exemplo, é um satélite 

natural da Terra. Os satélites artificiais são objetos cons-

truídos pelo homem, que foram colocados na órbita do 

planeta Terra.

 f De onde essas imagens foram captadas?

Essas imagens foram captadas do espaço sideral pelos sa-

télites artificiais.

 f Qual a finalidade de produzir imagens 

como essas?

Essas imagens servem a diversas finalidades: elas permitem, 

por exemplo, a observação dos objetos naturais e sociais que 

existem no planeta, facilitando o conhecimento e o mapea-

mento desses fenômenos. 

Etapa 1 – Leitura de imagem de 
satélite: planisfério

Nesta etapa, esperamos chamar a atenção 

dos alunos para a difusão desigual da inter-

venção humana na superfície do planeta e  
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pedir que levantem hipóteses capazes de ex-

plicar por que algumas áreas são mais densas 

em termos de objetos técnicos do que outras.

Leitura e análise de imagem

Sugerimos que os alunos acompanhem a 

realização da atividade observando um pla-

nisfério político. Enquanto isso, a imagem de 

satélite do planisfério (Figura 5), disponível 

no Caderno do Aluno, deverá ser apresen-

tada. Ela resulta da montagem de diversas 

tomadas noturnas parciais do planeta Terra.

É fundamental alertar os alunos de que, na 

realidade, a imagem de satélite apresentada é 

uma abstração, baseada em um planisfério. 

Isso pode ser constatado por alguns fatos: a) 

notam-se as deformações de projeção, por 

exemplo, ao observarmos a Groenlândia, apre-

sentada em tamanho quase equivalente ao da 

América do Sul, quando, na verdade, é quase 

dez vezes menor; b) há ausência total de nebu-

losidade, o que nunca se verifica em uma ima-

gem real de satélite; c) toda a Terra está escura 

(noite), quando, de fato, isso não pode ocorrer 

concomitantemente nos dois hemisférios.

É importante que os alunos sejam instruí-

dos sobre o significado das cores que aparecem 

na imagem: o amarelo destaca as grandes con-

centrações urbanas, o vermelho representa os 

poços de petróleo e de gás natural e o rosa indi-

ca áreas com muitas ocorrências de queimadas. 

Dito isto, procure explorar e interpretar a ima-

gem. Em seguida, os alunos deverão responder 

às questões a seguir no Caderno do Aluno.

1. Em quais áreas do globo há maior concen-

tração de cidades? Por que isso ocorre?
Espera-se que os alunos percebam que o Hemisfério Norte, em 

especial os Estados Unidos, a Europa e o Japão, apresenta a maior 

concentração de cidades, e que relacionem isso ao fato de serem 

estas as áreas mais industrializadas e urbanizadas do mundo, nas 

quais o fenômeno urbano se dispersa por todo o território. 

2. Em quais áreas do globo há menor concen-

tração de cidades? Por que isso ocorre?

Na África, na América do Sul e na Oceania, as grandes concen-

trações urbanas são mais raras e dispersas. No caso da África e 

da América do Sul, trata-se de continentes onde predominam 

países de fraca industrialização, nos quais a população urbana se 

concentra em um número reduzido de cidades. Na discussão, 

sugerimos que o professor informe aos alunos que, tanto na 

Oceania como nas altas latitudes, a ausência de grandes con-

centrações urbanas pode também ser explicada por fatores de 

ordem natural, como a presença de desertos e o frio extremo.

3. Localize o Japão na imagem de satélite. 

Em sua opinião, o que a imagem revela 

sobre esse país?

A imagem revela que o fenômeno urbano é fortemente dis-

seminado no território do Japão.

4. Onde se localiza a maior parte dos poços de 

extração de petróleo e gás natural? Procure 

explicar para que servem esses recursos.

A maior parte dos poços de extração de petróleo e gás natu-

ral se localiza no Oriente Médio, no Norte da África, no no- 

roeste da América do Sul (principalmente Colômbia, Equa-

dor e Venezuela) e na Rússia. Esses recursos são usados para 

a geração de energia, e, por isso, considerados estratégicos.

5. Onde se localiza a maior parte das áreas 

de queimada? Com o auxílio de um atlas 
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Figura 5 – Planisfério: imagem noturna de satélite.
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geográfico escolar, identifique a cobertura 

vegetal dominante nessas áreas.

A maior parte das áreas de queimada se localiza nas bordas 

da Amazônia e no centro da África, áreas recobertas pelas 

florestas equatoriais.

Etapa 2 – Leitura de imagem de 
satélite: brasil

Nesta etapa, sugerimos que os alunos 

acompanhem a realização da atividade obser-

vando um mapa político do Brasil e um mapa 

das regiões brasileiras. Enquanto isso, a ima-

gem noturna de parte da América do Sul (Fi-

gura 6) deverá ser apresentada. Em seguida, 

peça aos alunos que respondam às questões 

presentes no Caderno do Aluno.

Também nesse caso, o amarelo destaca as 

grandes concentrações urbanas.

Livro 1.indb   26 18/07/14   10:07



27

Geografia – 5ª série/6º ano – Volume 1

Figura 6 – Brasil: imagem noturna de satélite.
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Leitura e análise de imagem

1. Em qual região do Brasil existe maior con-

centração de cidades? Você saberia explicar 

por que isso ocorre?

No Brasil, a maior concentração de cidades ocorre no Su-

deste, uma vez que esta é a região mais urbanizada e que 

concentra a maior parte da produção industrial do país.

2. O que a imagem noturna do Brasil revela 

sobre o Estado de São Paulo?

Essa imagem revela a existência de grandes concentrações 

urbanas no Estado de São Paulo.

3. Qual região do Brasil registra um número 

menor de grandes concentrações urbanas? 

Procure explicar por que isso ocorre.

A região Norte registra um número menor de grandes concen-

trações urbanas, pois ainda é em grande parte dominada pela ve-

getação natural, ou seja, a Floresta Amazônica. Ainda que existam 

grandes cidades, tais como Belém e Manaus, predominam na re-

gião as atividades agropecuárias que utilizam pouca mão de obra.

4. Onde se localizam as maiores aglomera-

ções urbanas da região Nordeste?

No litoral, que é onde se localizam quase todas as capitais, 

com exceção de Teresina (PI).

Após a exploração da imagem, sugerimos 

que os alunos sejam solicitados a comparar os 

resultados obtidos nesta etapa com os resulta-

dos da etapa anterior, de forma a perceber que 

um mesmo fenômeno pode ser analisado em 

diferentes escalas.

SITUAçãO DE APRENDIzAGEM 4 
AS PAISAGENS DA TERRA

A superfície da Terra desvenda uma multi-

plicidade de paisagens singulares. As paisagens 

naturais resultam de uma combinação parti-

cular de elementos, como o relevo, os solos e 

as formações vegetais. As paisagens também 

revelam a intervenção das sociedades sobre a 

superfície terrestre. Com base nisso, esta Situa-

ção de Aprendizagem propõe um trabalho de 

pesquisa e comparação de variadas paisagens 

(agrícolas, industriais e urbanas), com base em 

alguns vídeos da série Paisagens do Mundo, 

disponibilizados pela TV Escola.

Conteúdos: a diversidade das paisagens da Terra.

Competências e habilidades: comparar paisagens distintas; observar os diferentes usos dos recursos na 
natureza; identificar as desigualdades sociais impressas nas paisagens; identificar a difusão desigual dos 
objetos técnicos pela superfície do planeta.

Sugestão de estratégias: pesquisa de imagens; aula expositiva; apresentação de vídeos.

Sugestão de recursos: revistas; aparelho de DVD.

Sugestão de avaliação: roteiro de perguntas; texto elaborado pelo alunos.
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Etapa prévia – Sondagem inicial e 
sensibilização

Para esta etapa, sugerimos recuperar 

o conceito de paisagem como produto do 

trabalho social, isto é, do esforço coletivo e 

organizado de gerações que, por meio das 

técnicas disponíveis, instalam artefatos que 

servem a determinadas finalidades. Como o 

sistema técnico não é uniforme nem se di-

funde de forma homogênea pela superfície 

da Terra, as paisagens são bastante diversi-

ficadas. Para iniciar o trabalho, sugerimos 

que sejam discutidas com os alunos as se-

guintes questões:

 f Por que paisagens urbanas são diferentes? 

Espera-se que os alunos lembrem, por exemplo, das dife-

renças entre as paisagens das grandes e pequenas cidades. A 

presença de edifícios e complexos sistemas viários pode ser 

um marcador dessa diferença. Para explicá-la, é preciso aten-

tar para o fato de que, enquanto algumas cidades abrigam 

um número relativamente pequeno de habitantes, outras 

concentram milhões de pessoas.

 f Por que paisagens rurais são diferentes? 

As paisagens rurais também são bastante diferentes entre 

si. Sugerimos que o professor oriente os alunos a observar 

essas diferenças apresentando imagens de paisagens agrí-

colas modernizadas (tais como os campos de soja no Mato 

Grosso) e paisagens agrícolas tradicionais (tais como pe-

quenas roças familiares). Como sabemos, rural e agrícola 

são fenômenos distintos: nem todas as atividades rurais são 

agrícolas. Entretanto, podemos estabelecer as diferenças 

entre as paisagens rurais com base em exemplos agrícolas, 

quando elas se tornam mais evidentes, sem incorrer em 

erro conceitual. 

Etapa 1 – Explorando as paisagens 
da terra

Nesta etapa, seguindo a proposta da seção 

Para começo de conversa do Caderno do Alu-

no, sugerimos a apresentação de dois vídeos 

da TV Escola, série Paisagens do Mundo: Tin-

fou, de frente para o deserto – um oásis no Saa-

ra e Sounbel, no coração da savana, bem como 

posterior discussão.

Antes da apresentação dos filmes, solicite 

aos alunos que localizem em um planisfério 

as áreas em questão. Sugerimos que os filmes 

sejam exibidos uma primeira vez e, depois, 

reapresentados, com destaque para as imagens 

consideradas relevantes. Sobre cada um desses 

filmes, os alunos devem produzir um pequeno 

texto descrevendo o tipo de paisagem que eles 

mostram e o modo de vida das pessoas que 

neles aparecem.

No primeiro filme, sugerimos que o profes-

sor destaque:

 f os materiais de construção utilizados;

 f o significado do nomadismo;

 f o sistema de abastecimento de água;

 f as principais atividades econômicas.

No segundo filme, sugerimos que o profes-

sor destaque:

 f os materiais de construção utilizados;

 f as atividades econômicas e a destinação 

dos produtos;

 f o cotidiano das crianças.
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Por meio dessa atividade, espera-se que os alunos percebam 

que os diversos biomas terrestres são apropriados de formas 

diferentes pelas sociedades humanas, principalmente no 

caso das comunidades tradicionais. 

Sugerimos, a seguir, que a classe 

elabore painéis ilustrando a diversi-

dade paisagística que caracteriza a 

superfície da Terra. Essa atividade está proposta 

na seção Pesquisa em grupo do Caderno do Alu-

no. O professor deve auxiliar os alunos para que, 

em grupos, escolham uma entre as várias regiões 

do globo (América do Sul e Central, América do 

Norte, Europa, África, Ásia ou Oceania) como 

objeto de pesquisa. Os grupos deverão pesquisar 

imagens urbanas e rurais das regiões selecionadas.

O professor pode auxiliar ainda na produção 

de um painel de cartolina com as imagens obtidas 

de cada grupo. É desejável que sejam identifica-

das as cidades e o país, para as paisagens urbanas, 

e, para as rurais, o tipo de vegetação ou o produto 

cultivado, além do país a que pertencem.

Quando finalizados, todos os painéis de-

vem ser expostos para o conjunto da classe.

Etapa 2 – discussão final e 
avaliação

Nesta etapa, os alunos deverão sistematizar 

suas anotações, de forma a produzir um texto 

dissertativo no Caderno do Aluno (seção Desa-

fio) sobre a diversidade das paisagens do mun-

do. É importante orientar os alunos a considerar 

no texto tanto a diversidade dos ambientes  

naturais quanto a diversidade dos elementos so-

ciais. Esse texto será objeto de avaliação.

Na seção Você aprendeu, te-

mos as seguintes atividades:

1. Qual das afirmativas a seguir é verdadeira?

a) Os elementos que compõem as paisagens 

são fixos, isto é, nunca são transformados.

b) Os objetos construídos pelo homem fa-

zem parte das paisagens.

c) Todos os elementos de uma paisagem se 

transformam com a mesma velocidade.

Para responder a esta questão, espera-se que os alunos 

considerem que as paisagens são formadas por objetos 

naturais e por objetos construídos pelos homens; que seus 

elementos são dinâmicos, mas não se transformam com a 

mesma velocidade. Na maior parte dos casos, os objetos 

construídos pelos homens se transformam mais rapida-

mente que os objetos naturais.

2. Sobre a intervenção humana na superfície da 

Terra, assinale verdadeiro (V) ou falso (F):

a) Elimina completamente os objetos na-

turais. ( F )

b) Transforma intensamente as paisagens. ( V )

c) Torna as paisagens mais humanizadas. ( V )

A intervenção das sociedades transforma as paisagens, hu-

manizando-as. Entretanto, mesmo em uma área intensa-

mente modificada (como as metrópoles, por exemplo), os 

objetos naturais permanecem como parte das paisagens.
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técnicos e históricos nos quais foram produzidas. 

Além disso, apresenta as especificidades dos ma-

pas em relação a outras formas de representação 

da realidade, como as imagens espaciais.

SituAção de AprendizAgem 5 
o mundo e SuAS repreSentAçõeS

esta Situação de Aprendizagem propõe o res-

gate de alguns momentos da história da produção 

de mapas, procurando relacionar formas diversas 

de representação cartográfica com os contextos 

Conteúdos: as formas de representação da terra; a especificidade dos mapas.

Competências e habilidades: compreender o significado da seletividade na representação cartográfica e a 
distinção entre os mapas e as imagens de satélites.

Sugestão de estratégias: aulas expositivas; comparação entre formas de representação.

Sugestão de recursos: mapas; fotografias espaciais; jornais; revistas.

Sugestão de avaliação: roteiro de questões.

Etapa prévia – Sondagem inicial e 
sensibilização

Sugerimos que o professor inicie esta etapa 

mostrando os mapas como uma forma de re-

presentação da superfície da terra ou de parte 

dela. A cartografia consistiria, assim, em uma 

linguagem que visa localizar os fenômenos 

ocorridos na superfície da terra e estabele-

cer relações entre eles. É interessante também 

chamar a atenção para a importância de se ter 

domínio sobre essa linguagem na vida cotidia-

na dos alunos, sugerindo as questões a seguir.

para garantir a participação de todos, os 

alunos devem responder às perguntas por es-

crito na seção para começo de conversa do  Ca-

derno do Aluno e apresentá-las em um debate 

a ser mediado pelo professor.

1. Você conhece o mapa de sua cidade? Al-

guma vez já o utilizou? Se sim, com qual 

finalidade?

As respostas a essas perguntas são pessoais, mas, para um 

bom aproveitamento do exercício proposto, é preciso 

uma ação sua junto aos alunos, visto que é incomum o 

uso de mapas fora do espaço escolar. É muito provável 

que as pessoas passem a vida inteira numa cidade sem 

conhecer o mapa desse espaço. Além disso, nem sempre 

há mapas nos espaços públicos ou nos sistemas de trans-

portes para orientar os percursos, tampouco para loca-

lizar pontos importantes. Sendo assim, dependendo das 

respostas apresentadas, talvez seja necessário que você 

pense em formas de apresentação desse mapa da cidade 

e proponha alguns exercícios de localização para que os 

estudantes se familiarizem com ele.
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2. por acaso você já desenhou um mapa de 

orientação para seu colega chegar até sua 

casa? Faça um mapa da escola até sua casa.

Os alunos vão realizar, na verdade, um croqui, pois não 

será necessário fazer escala. O professor deve: examinar 

se o mapa desenhado possui alguma familiaridade com 

o mapa da cidade ou se é alheio a esse aspecto; verificar 

se há noção de escala (se ele não dá distâncias maio-

res para percursos mais curtos e distâncias menores no 

mapa para ruas e avenidas mais longas); averiguar que 

referências ele indica para facilitar a locomoção (se são 

edifícios marcantes para todos, avenidas importantes 

ou, então, parâmetros muito subjetivos, somente per-

ceptíveis para o autor do mapa). Todos esses aspectos 

são elementos reveladores da percepção de espaço do 

estudante, que acabam por ser referências para a conti-

nuidade do seu trabalho com os alunos. 

3. A maior parte dos aeroportos, estações de 

trem, de metrô e rodoviárias do mundo 

disponibiliza mapas da cidade para seus 

usuários. por quê?

Aeroportos, estações de trem, de metrô e rodoviárias 

costumam fornecer a seus usuários mapas das regiões 

onde se situam, porque se trata de uma ferramenta de 

localização de fácil interpretação. Assim, o mapa consis-

te num recurso muito útil para quem precisa se locomo-

ver rapidamente ou está em um local que não conhece.

4. As propagandas para vender novos apar-

tamentos e casas normalmente contêm 

mapas de localização. Você se lembra de 

ter visto alguns desses anúncios? por que 

as empresas imobiliárias apresentam esses 

mapas nas propagandas?

Um dos elementos importantes da qualidade de uma re-

sidência é sua localização. Bairros com boa infraestrutura 

valorizam as moradias. Os vendedores de imóveis fazem 

mapas nas propagandas para valorizar as localizações dos 

bens que estão vendendo. Além disso, é preciso que o 

interessado saiba chegar ao imóvel. Se os alunos não 

se lembrarem desse tipo de anúncio, é importante que 

você disponibilize alguns exemplos na sala de aula. Jornais 

costumam inserir mapas em seus anúncios de imóveis e, 

muitas vezes, esses anúncios são distribuídos em locais 

de grande circulação de pessoas. Vale a pena destacar 

para os alunos que, na tentativa de valorizar os empre-

endimentos imobiliários, os anúncios apresentam mapas 

– croquis, em sua maioria – que contêm exageros no uso 

das referências. Essas representações, por exemplo, de-

monstram o empreendimento como se fosse mais pró-

ximo de referências estratégicas do que são na realidade.

5. Alguns modelos de carros e telefones celulares 

são equipados com gpS. Você já ouviu falar 

sobre essa tecnologia? Sabe para que ela serve?

As respostas vão depender do que os alunos já conhecem, 

podendo ser as mais diversas possíveis. No entanto, ao longo 

do debate é importante que diversas formas de representação 

cartográfica sejam recuperadas, desde croquis de localização 

até sistemas avançados de posicionamento global, para que os 

alunos entendam a importância dos mapas na vida cotidiana.

para finalizar esta etapa, na seção 

Lição de casa, sugerimos que os alu-

nos busquem em jornais e revistas 

algumas das diferentes formas de re-

presentação cartográfica que foram listadas e re-

dijam um pequeno texto respondendo à questão: 

Para que servem os mapas que você encontrou?
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Etapa 1 – A cartografia na história

esta etapa trata principalmente de apre-

sentar aos alunos alguns momentos da his-

tória da cartografia, de maneira a explicitar a 

relação entre os mapas e o contexto histórico 

no qual foram concebidos. É importante que 

os alunos sejam informados de que, desde os 

primórdios da história humana, os mais di-

versos povos buscaram representar grafica-

mente o mundo que conheciam, produzindo 

mapas utilizados para localizar os fenômenos 

que consideravam importantes.

Assim, desde os primórdios, os mapas sem-

pre foram uma representação seletiva da rea-

lidade. isso significa que neles são registrados 

os fenômenos que interessam, de acordo com 

a finalidade deles e com as características da 

sociedade que os produziu. Seria interessan-

te apresentar alguns exemplos, localizando os 

lugares citados em um planisfério.

 f os povos indígenas da América do norte 

desenhavam em peles de animais ou em 

cascas de árvores uma espécie de zonea-

mento do território no qual viviam, iden-

tificando as áreas de pesca, de caça e de 

coleta de alimentos.

 f os povos nômades que viviam em deslo-

camento pelo deserto do Saara, como os 

tuaregues, costumavam gravar nas pedras 

as suas constantes rotas.

 f os habitantes originais das ilhas marshall, 

no oceano pacífico, orientavam-se nos 

mares usando curiosos mapas de bambu, 

como o mostrado na Figura 7, localizada 

na seção desafio do Caderno do Aluno, 

que deverá ser trabalhada com os alunos.

Figura 7 – réplica de mapa produzido pelos nativos das ilhas 
marshall. Fonte: museu da Humanidade, museu Britânico, 
Londres.

É preciso explicar que esses bambus en-

trecruzados eram cartas marinhas que os na-

tivos confeccionavam e deixavam estendidas 

em suas embarcações. As varetas representa-

vam a direção das ondas nos arredores dos 

arquipélagos, enquanto as pedras marcavam 

a posição das ilhas.

A partir desses exemplos, sugerimos que 

os alunos respondam às seguintes perguntas:

 f o que significa dizer que a cartografia é 

uma representação seletiva da realidade?

A cartografia é uma representação seletiva porque apenas 

alguns elementos da realidade estão presentes na repre-

sentação gráfica.
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 f explique por que os mapas elaborados pe-

los povos antigos são tão diferentes entre si.

Eles são diferentes porque esses povos dispunham de tec-

nologias e materiais igualmente diferentes, e desenhavam 

mapas com finalidades diversas. Assim, para os povos indíge-

nas da América do Norte, o importante era localizar as re-

servas de alimento; para os povos nômades, o fundamental 

era mapear os deslocamentos pelo deserto; e, para os povos 

do Pacífico, era preciso se orientar pelos mares. É importante 

que os alunos percebam que o mapa é também um registro 

histórico que ajuda a conhecer algumas das características da 

sociedade que o concebeu. 

no Caderno do Aluno, na seção desafio, 

há uma proposta de atividade em grupo na 

qual os alunos deverão elaborar livremente 

um mapa, utilizando diversos materiais à dis-

posição: lápis, canetas, borracha e outros ob-

jetos. essa representação terá a escola e outros 

elementos do bairro como pontos de referên-

cia, a partir do exemplo do mapa elaborado 

pelos nativos das ilhas marshall.

Ao final do trabalho, sugerimos que os alu-

nos respondam às seguintes questões:

 f os mapas construídos pelos diversos gru-

pos ajudaram a localizar os elementos es-

colhidos do bairro?

 f nesses mapas, toda a realidade estava re-

presentada ou foram selecionados alguns 

elementos?

Esse exercício tem como objetivo levar os alunos a vi-

venciarem a experiência da representação sem exigên-

cias formais. É um trabalho criativo, e nele os estudantes 

vão representar realidades geográficas com materiais 

inusitados, mas terão de se empenhar na comunicabili-

dade dessa representação. É interessante ressaltar que foi 

improvisando e usando o que era possível ao longo da 

história que o ser humano foi registrando e controlando 

suas realidades espaciais.

enquanto os grupos desenvolvem os ma-

pas, o professor pode enfatizar a importân-

cia da legibilidade dos símbolos escolhidos, 

ou seja, se as informações selecionadas para 

a representação do entorno da escola serão 

compreendidas pelos demais alunos.

Etapa 2 – Os mapas e as imagens 
de satélites

nesta etapa, a ideia dos mapas como represen-

tação seletiva da realidade será apresentada por 

meio da comparação entre uma imagem de saté-

lite (Figura 8) e um mapa político (Figura 9), que 

deverão ser trabalhados no Caderno do Aluno.
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Leitura e análise de imagem e mapa 

1. essa imagem de satélite e esse mapa repre-

sentam a mesma área ou são áreas distin-

tas? Justifique.

Ambas as figuras (8 e 9) representam a mesma região, mas 

com recursos diferentes. Note que até a escala é a mesma. 

No mapa, escolheu-se representar as estradas, mas deci-

diu-se não representar, por exemplo, as redes de fios de 

eletricidade nem o volume de população que habita essa 

localidade. Todo mapa é assim – sempre uma seleção de 

fenômenos. Mesmo aqueles mapas que parecem repre-

sentar tudo não conseguem essa façanha. Esse é o caso da 

denominada carta topográfica.

2. Com base na observação do mapa, escre-

va o que você encontrou (por exemplo, 

cidades, estradas, rios e outros). Aponte o 

nome de alguns desses elementos. Como 

estão representados?

São visíveis as cidades representadas por diversos símbolos 

conforme seu tamanho. As menores são bolinhas pretas, as 

maiores, grandes metrópoles, são quadrados pretos. Também 

são visíveis as redes de transportes, em especial rodovias. Isso 

é o principal.

3. Localize as duas maiores regiões me-

tropolitanas do Brasil. Como elas estão 

representadas no mapa e na imagem de 

satélite?

As duas maiores regiões metropolitanas do Brasil (São Pau-

lo e Rio de Janeiro) estão  representadas no mapa por qua-

drados pretos, bem visíveis. Na imagem de satélite as duas 

metrópoles aparecem em áreas bem marcadas por uma 

tonalidade de vermelho. São Paulo é maior que o Rio de 

Janeiro, conforme mostra a imagem.

4. Que outros elementos podem ser destaca-

dos nessa imagem de satélite? o mapa aju-

da a identificá-los?

Dá para notar, além das metrópoles, diferentes situações 

espaciais, alternando formações naturais e realidades 

geográficas construídas pelo ser humano, como repre-

sas (por exemplo, a que está situada próxima à cidade de 

Paraibuna).

5. Comparando a imagem de satélite e o 

mapa, escreva quais as principais diferen-

ças que você encontrou entre eles. o que é 

mais fácil de observar em cada um? Você 

acha que as imagens de satélite podem ser 

usadas no lugar dos mapas? Justifique sua 

resposta.

Espera-se que os alunos percebam que no mapa estão 

selecionados alguns elementos que se quer mostrar: as 

cidades (de acordo com seus diversos tamanhos), as ro-

dovias etc. Para representar esses elementos são utiliza-

dos símbolos que, como tais, são mais visíveis no mapa. 

A imagem de satélite, por sua vez, não tem símbolos; é 

como uma fotografia da Terra. É mais difícil de interpre-

tar, mas a dimensão geográfica dos fenômenos está mais 

próxima da realidade. As imagens de satélite servem (en-

tre outros usos) para que, a partir delas, confeccionem-se 

mapas. Estes últimos usam linguagem apropriada e des-

tacam fenômenos específicos, conforme os objetivos de 

seu autor. Assim, mapas e imagens de satélite não têm a 

mesma função e, por isso, uns não podem ser substituí-

dos pelos outros.

para finalizar esta Situação de 

Aprendizagem, na seção Você 

aprendeu?, os alunos deverão 

responder à seguinte questão:
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SituAção de AprendizAgem 6 
orientAção reLAtiVA: A roSA doS VentoS

esta Situação de Aprendizagem retoma a 

noção de localização relativa apresentada nas 

séries/anos iniciais do ensino Fundamental, 

com o objetivo de desenvolver a capacidade 

dos alunos de determinar a posição de um lu-

gar em relação a outro. 

Conteúdos: rosa dos ventos; pontos cardeais; pontos colaterais.

Competências e habilidades: conhecer os movimentos do planeta terra; dominar os pontos cardeais e 
colaterais; aplicar técnicas de orientação relativa.

Sugestão de estratégias: aulas expositivas; trabalho com mapas; produção de textos e desenhos.

Sugestão de recursos: mapas.

Sugestão de avaliação: exercícios de localização relativa; texto elaborado pelos alunos.

 f  o mapa é uma representação de elementos 

selecionados da realidade. explique com 

suas palavras o significado dessa afirmação.

Deseja-se, aqui, que o aluno seja capaz de assinalar que 

um mapa de uma região não é uma reprodução idêntica 

da realidade, mas sim um tipo de representação confec-

cionado com finalidades específicas. Por isso, alguns ele-

mentos são destacados em um mapa, enquanto outras 

características da realidade são omitidas, algo que não 

ocorre, por exemplo, em uma imagem de satélite, que 

reproduz os fenômenos geográficos de maneira mais 

próxima da realidade.

Etapa prévia – Sondagem inicial e 
sensibilização

nesta etapa, sugerimos que sejam levan-

tados os conhecimentos prévios dos alunos 

sobre rotação e translação da terra, bem 

como sobre os procedimentos de localização 

relativa, por meio das seguintes questões 

presentes no Caderno do Aluno:

1. muitos povos e civilizações antigos acredi-

tavam que a terra era o centro do universo 

e que o Sol girava em torno dela. de onde 

eles tiravam essa crença? Você também já 

teve essa impressão observando o movi-

mento do Sol na abóbada celeste?

De fato, a impressão que temos, em função das grandezas e 

da velocidade dos movimentos terrestres, é que realmente 

a Terra está parada, de que ela é estática. Por isso, o arco 

que vemos do Sol – primeiro a leste, depois sobre nossas 

cabeças e então desaparecendo a oeste – nos dá a impres-

são de que ele se movimenta ao redor da Terra, mas na ver-

dade é o contrário.

2. A partir do movimento aparente do Sol é pos-

sível saber para qual rumo (norte, sul, leste 
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ou oeste) está voltada a janela da sua sala de 

aula? Como fazemos para determinar isso?

O movimento aparente do Sol é uma referência que 

permite identificarmos os pontos cardeais. Se a janela 

do lado direito da classe, na posição do aluno, estiver 

voltada para onde nasce o Sol, esse lado será o leste; o 

lado contrário, o oeste; à frente, o norte; e atrás, o sul.

3. Cite três cidades que ficam ao norte da que 

você mora e outras três cidades situadas ao 

sul. Se precisar, consulte um atlas geográfi-

co escolar ou um mapa político do estado 

de São paulo.

A resposta deve estar vinculada à localidade da escola. É 

preferível que haja referência às cidades próximas e não há 

problema de os alunos consultarem mapas. O objetivo é 

familiarizar os alunos com o conceito dos pontos cardeais.

Etapa 1 – Os movimentos da Terra

diariamente, vemos o Sol “levantar-se” num 

lado do horizonte, percorrer uma trajetória pelo 

céu e “esconder-se” do outro lado do horizonte. 

trata-se do movimento aparente do Sol, represen-

tado na Figura 10, presente no Caderno do Alu-

no, que deverá ser trabalhada em sala de aula.

Figura 10 – movimento aparente do Sol. Fonte: elaborado por regina Araujo especialmente para o São paulo faz escola.

É fundamental os alunos compreende-

rem que se trata de um movimento aparen-

te, pois, na realidade, não é o Sol que gira 

em torno da terra, mas a terra que gira em 

torno do Sol. esse giro é chamado de mo-

vimento de translação (Figura 11, presente 

no Caderno do Aluno) e se completa em 

um período de 365 dias e 6 horas. Apro-

veite para informar aos alunos sobre o ano 

bissexto, que visa sincronizar o calendário 

convencional com o solar, acrescentando, a 

cada 4 anos, 1 dia ao ano.
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Figura 11 – movimento de translação. Fonte: elaborado por regina Araujo especialmente para o São paulo faz escola. dados: 
observatório nacional.Calendário e suas curiosidades. rio de Janeiro: on-mCt, 2009. ilustração sem escala.

A translação é um movimento anti-horário 

(ao contrário do movimento dos ponteiros de 

um relógio), o que se observa pelas setas de-

senhadas no percurso da terra. A Figura 11 

mostra também que a terra se movimenta em 

torno do Sol, com seu eixo inclinado em rela-

ção ao plano de translação. Assim, nas diversas 

posições, num momento o Hemisfério Sul é que 

está mais exposto ao Sol e, noutro, o Hemisfé-

rio norte. As datas de máxima desigualdade de 

iluminação nos Hemisférios  norte e Sul (entre 

21 e 23 de junho e entre 21 e 23 de dezembro) 

são chamadas de solstício, enquanto as datas de 

máxima igualdade de iluminação nos Hemisfé-

rios norte e Sul (20 ou 21 de março e 22 ou 23 

de setembro) são denominadas equinócio.

essas diversas posições da terra em rela-

ção ao Sol no decorrer do ano explicam as 

diferentes intensidades da chegada de energia 

calorífera nos dois hemisférios latitudinais da 

terra (o Sul e o norte). A distribuição diferen-

ciada dessa energia provoca o que chamamos 

de estações do ano. na Figura 11, na posição 

dos dias 22 ou 23 de junho, a terra está com 

o Hemisfério norte projetado em direção ao 

Sol, o que vai fazer que os ângulos dos raios 

solares estejam mais próximos de 90º na la-

titude do trópico de Câncer, o que significa 

mais energia calorífera. essa maior exposição 

deve-se, como mostrado na Figura 11, à incli-

nação do eixo da terra em relação ao plano 

da órbita. por isso, é verão naquele hemisfério 
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e inverno no Hemisfério Sul, que, nesse mo-

mento, está menos projetado em relação ao 

Sol, recebendo os raios solares em um ângu-

lo mais inclinado – o que resultará em menos 

energia calorífera. Com essa mesma lógica 

explicam-se as outras estações do ano.

Assim, sugerimos que os alunos busquem 

uma explicação relacionando o fato de, apa-

rentemente, o Sol se “levantar” e se “escon-

der” todos os dias no horizonte e a crença de 

povos e civilizações antigos sobre a terra ser 

o centro do universo. As hipóteses levantadas 

deverão ser analisadas pela classe.

Após essa rodada de discussão, sugerimos 

que os alunos sejam informados de que a terra 

também gira em torno de si mesma, realizando 

o movimento de rotação (Figura 12, presente 

no Caderno do Aluno), no sentido anti-horário, 

que se completa em 23 horas e 56 minutos.

Leitura e análise de imagem 

para fixar melhor a ideia dos movimentos 

de rotação e translação da terra, assim como 

sobre o movimento aparente do Sol, há, no 

Caderno do Aluno, atividades de análise das 

figuras. para facilitar a mediação do professor 

no trabalho de análise das imagens, listamos a 

seguir algumas questões.

1. observe a Figura 10 – movimento apa-

rente do Sol. ela mostra à direita o pon-

to onde o Sol aparece pela manhã e de-

pois a trajetória que percorre: meio-dia 

está no topo e, ao anoitecer, desaparece, 

à esquerda.

a) Você já percebeu essa troca de posição?

Espera-se que os alunos respondam positivamente, pois, 

como esse movimento é aparente, o Sol parece estar em di-

versas posições durante o dia. Os alunos precisam assimilar 

essa percepção, que nem sempre é óbvia. 

b) indique, no seu bairro, o lado em que o Sol 

nasce e o lado em que ele desaparece.

É interessante que você estimule essa observação e que os 

alunos, ao notarem onde o Sol nasce e onde desaparece, 

indiquem uma referência que possa ser reconhecida por to-

dos. Por exemplo: o Sol nasce do lado direito da escola, na 

direção do morro tal; o Sol desaparece do lado esquerdo da 

escola, na direção do rio tal. Isso vai permitir verificar se todos 

da classe estão percebendo da mesma maneira.

c) Você acha que o Sol está de fato girando 

em torno da terra? Justifique.

É um movimento aparente e, para ser compreendido, é pre-

ciso que os alunos percebam as mudanças de posição do 

Figura 12 – movimento de rotação. Fonte: elaborado por re-
gina Araujo especialmente para o São paulo faz escola. Fonte: 
observatório nacional. Calendário e suas curiosidades. rio de 
Janeiro: on-mCt, 2009. ilustração sem escala.
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Sol ao longo do dia. A discussão sobre o que provoca essa 

impressão e o movimento feito pela Terra pode ser feita  

em seguida.

Chame a atenção dos alunos para o fato de 

que o esquema da Figura 11 foi feito para fins 

didáticos. A proporção entre o Sol e a terra 

não tem correspondência com a realidade.

2. Agora, observe a Figura 11 – movimento 

de translação:

a) Que movimento está representado nesta 

figura? identifique-o.

Trata-se do movimento de translação da Terra em torno  

do Sol.

b) observe a figura e descreva o movimen-

to nela representado.

No movimento de translação, a Terra percorre uma órbita 

em torno do Sol no sentido anti-horário e com um eixo 

inclinado. Por conta disso, os raios solares não incidem 

igualmente ao longo do ano nos Hemisférios Norte e Sul, 

provocando as estações do ano. Em determinado momen-

to, o Hemisfério Sul está mais exposto aos raios solares e, em 

outro, é o oposto que ocorre.

c) Que relação esse movimento tem com a 

sucessão das estações do ano?

Essas diversas posições da Terra em relação ao Sol no decor-

rer do ano explicam as diferentes intensidades da chegada de 

energia calorífera nos dois hemisférios latitudinais da Terra 

(o Sul e o Norte). A distribuição diferenciada dessa energia 

implicará o que chamamos estações do ano.

3. observe a Figura 12 – movimento de rotação:

a) essa imagem representa um movimento 

da terra. Qual é esse movimento?

Trata-se do movimento da Terra em torno de seu próprio 

eixo, conhecido como movimento de rotação.

b) note que na figura estão representados 

a noite e o dia. existe alguma relação 

entre esse movimento da terra e a im-

pressão de que o Sol está mudando de 

posição durante o dia?

Sem dúvida há uma relação direta. Durante o período de 24 

horas (23h56) que dura o movimento de rotação, parte da 

Terra fica exposta ao Sol (dia), enquanto a parte oposta do 

planeta não é iluminada por ele (noite).

c) Além da representação de um movi-

mento da terra, do dia e da noite, o que 

mais está representado na Figura 12?

Os Polos Sul e Norte e as posições leste e oeste. 

na seção Lição de casa, sugerimos 

que os alunos escrevam uma carta 

fictícia a uma criança que viveu há 

muitos séculos, quando ainda se 

acreditava que o Sol girava em torno da terra, 

tentando convencê-la de que o movimento do 

Sol na abóbada celeste é apenas aparente. A 

carta poderá conter ilustrações produzidas pe-

los alunos para descreverem o movimento apa-

rente do Sol e os movimentos da terra. Caso 

considere oportuno, solicite que os alunos a en-

treguem em folha destacada para a avaliação.
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Etapa 2 – A rosa dos ventos

entre outras coisas, os mapas servem para 

definir a posição dos lugares na superfície da 

terra. para determinar a posição relativa de 

um lugar, ou seja, a posição de um lugar em 

relação a outro, é preciso usar referências. A 

trajetória do Sol na abóbada celeste é a mais 

importante dessas referências.

os alunos devem se recordar de que o mo-

vimento de rotação se realiza no sentido anti-

-horário, ou seja, no sentido inverso ao dos 

ponteiros do relógio. Assim, do ponto de vista 

de todos os observadores situados na terra, 

o Sol parece “nascer” sempre do mesmo lado 

do horizonte. esse lado é chamado de leste ou 

oriente. o lado do horizonte onde o Sol parece 

“se esconder” é chamado de oeste ou ociden-

te. A partir da identificação do leste e do oeste, 

fica fácil localizar os rumos norte e sul. uma 

pessoa de pé, quando olha para o norte, tem 

às suas costas o sul, à sua direita o leste e, à 

sua esquerda, o oeste. esses quatro pontos que 

aparecem na Figura 13, presente no Caderno 

do Aluno, são chamados pontos cardeais.

posteriormente, sugerimos a apresentação 

dos pontos colaterais, ou intermediários. en-

tre o norte (n) e o leste (e ou L), temos o 

nordeste (ne); entre o sul (S) e o leste (e ou 

L), o sudeste (Se); entre o norte (n) e o oeste 

(o), o noroeste (no); e, finalmente, entre o 

sul (S) e o oeste (o), o sudoeste (So).

Leitura e análise de imagem 

no Caderno do Aluno, sugerimos as seguin-

tes atividades de análise das Figuras 13 e 14.

1. observe a Figura 14.

a) Qual é o nome dessa representação?

Rosa dos ventos. 

b) preencha o quadro a seguir, anotando os 

pontos colaterais ou intermediários nos 

locais corretos:Figura 13 – os pontos cardeais. Fonte: elaborado por regi-
na Araujo especialmente para o São paulo faz escola.

Posição do Sol, ao amanhecer

Figura 14 – rosa dos ventos. Fonte: elaborado por regina 
Araujo especialmente para o São paulo faz escola.
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Entre o norte (N)  
e o leste (L)

nordeste (NE)

Entre o sul (S)  
e o oeste (O)

sudoeste (SO)

Entre o norte (N)  
e o oeste (O)

noroeste (NO)

Entre o sul (S)  
e o leste (L)

sudeste (SE)

2. o menino da Figura 13 está com o braço direi-

to indicando a posição em que o Sol aparece 

pela manhã. esse ponto é o leste. observe a fi-

gura e descreva como se pode descobrir o oeste 

a partir do movimento aparente do Sol. 

Com o braço direito estendido em direção à nascente do Sol 

chega-se ao leste, logo, o braço esquerdo indica o oeste.

3. Considerando a posição do menino na Fi-

gura 13, para que direção ele está olhando? 

Qual a direção oposta a essa?

Com o braço esquerdo voltado para o oeste e o direito para o 

leste, o menino tem à sua frente o norte e, atrás, o sul. 

4. Qual é o nome do aparelho que marca os 

pontos cardeais e colaterais?
Bússola.

É importante informar aos alunos que estes 

pontos também estão presentes nas bússolas, 

instrumento inventado pelos chineses há muitos 

séculos. A agulha da bússola é imantada e sem-

pre aponta para o campo magnético da terra,  

situado nas proximidades do polo norte. esta-

belecido o norte, pode-se determinar a direção 

dos demais pontos cardeais e colaterais.

A esse respeito, sugerimos que o professor 

proponha aos alunos uma tarefa para ser rea-

lizada em casa: a construção de uma bússola. 

na seção roteiro de experimenta-

ção, os alunos poderão ler as orien-

tações para essa tarefa. indicamos 

os seguintes materiais e procedimentos:

Figura 15 – Bússola. Fonte: elaborado por regina 
Araujo especialmente para o São paulo faz escola.

Construindo uma bússola

Materiais necessários: ímã; agulha; rolha; 
fita adesiva; prato fundo com água.

Procedimentos:

1. esfregue o ímã várias vezes na agulha, sem-

pre em uma mesma direção.

2. Fixe a agulha na rolha com a fita adesiva. 

3. Coloque a rolha com a agulha no prato com 

água, cuidando para que ela se movimente 

livremente. 

Quadro 1.

4. Feito isso, a agulha magnetizada irá sempre 

apontar para o norte magnético, tal como 

ocorre com as agulhas das bússolas, como 

você pode observar na Figura 15.
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para complementar a tarefa, como 

Lição de casa, cada aluno deverá 

fazer um desenho da casa ou do 

apartamento onde mora, no qual apareçam 

todos os cômodos. utilizando a bússola que 

construíram, eles poderão identificar no dese-

nho os rumos norte, sul, leste e oeste.

É interessante explicar que, para permitir a 

determinação da posição relativa dos lugares, 

os mapas devem apresentar a orientação. por 

isso, eles exibem uma seta apontada para o 

norte como se fosse a agulha de uma bússola.

Finalizando esta etapa, sugerimos que os 

alunos desenhem, no caderno, uma rosa dos 

ventos, tal como o exemplo apresentado na 

Figura 14, indicando cores diferentes para os 

pontos cardeais e os pontos colaterais.

Etapa 3 – A localização relativa

Com base no que aprenderam sobre os pon-

tos cardeais e colaterais, os alunos deverão deter-

minar a posição relativa de algumas das cidades 

do estado de São paulo, utilizando o mapa po-

lítico do estado e um altas geográfico escolar. 

nesta atividade, que consta da seção desafio, é 

fundamental eles observarem que a localização 

é relativa, ou seja, depende do referencial esco-

lhido. por exemplo, a cidade A pode estar ao 

norte da cidade B, mas ao sul da cidade C.

1. iguape está a nordeste de Cananeia e a leste 

de registro.

2. marília está a nordeste de Assis e ao sudoeste de 

São José do rio preto.

3. São José dos Campos está a nordeste de São 

paulo e a sudeste de mogi mirim.

4. Fernandópolis e ituverava estão situadas 

no norte do estado de São paulo.

5. teodoro Sampaio situa-se no oeste do es-

tado de São paulo.

dependendo do mapa utili zado, as res-

postas podem ser um pouco diferentes. Se o 

mapa tiver os limites municipais representa-

dos, os alunos terão outra visu alização em 

relação à que terão se o mapa apenas indicar, 

com símbolos (bolas, por exemplo), o centro 

dos municípios do estado. por esse motivo, é 

necessário estar atento ao mapa selecionado 

e acompanhar a realização da atividade, a fim 

de verificar se os alunos sabem lidar correta-

mente com os pontos car deais e colaterais.

na seção Você aprendeu?, te-

mos as seguintes atividades:

1. A expressão “movimento aparente do Sol” 

refere-se:

a) ao giro do Sol em torno da terra.

b) ao “nascer” do Sol.

c) ao “pôr” do Sol.

d) aos movimentos que a terra realiza ao 

redor do Sol.

e) às trocas de posição do Sol na abóbada 

celeste.

2. explique os movimentos de rotação e de 

translação da terra.
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A rotação é o movimento da Terra em torno de seu próprio eixo, 

responsável pelos dias e pelas noites. Cada volta leva 23h56 para 

ser concluída. Esse movimento é comum a todos os planetas, que 

giram em velocidades distintas, mas têm forma arredondada por 

conta desse fenômeno. A translação consiste no movimento da 

Terra em torno do Sol e tem duração de 365 dias e 6 horas.

SituAção de AprendizAgem 7 
AS CoordenAdAS geográFiCAS

esta Situação de Aprendizagem apresenta 

a ideia de orientação absoluta estabelecida a 

partir do sistema fixo de referências constituído 

pelas coordenadas geográficas.

por meio dela, espera-se que os alunos en-

tendam que esse sistema deu a cada lugar na 

superfície da terra um endereço único.

Conteúdos: sistema de coordenadas geográficas; latitude; longitude.

Competências e habilidades: compreender o sistema de coordenadas geográficas e sua utilização 
para determinar a posição absoluta dos lugares; diferenciar latitude e longitude.

Sugestão de estratégias: aulas expositivas; trabalho com sistemas fixos de referência.

Sugestão de recursos: mapas.

Sugestão de avaliação: exercícios de localização utilizando o sistema de coordenadas geográficas.

Etapa prévia – Sondagem inicial e 
sensibilização

nesta etapa, sugerimos que sejam apontados 

os limites da orientação relativa, trabalhada na 

Situação de Aprendizagem anterior. para isso, é 

necessário retomar o fato de que o uso da rosa dos 

ventos não ajuda quando precisamos determinar a 

posição de qualquer ponto da superfície da terra 

sem tomar um outro ponto como referência.

para iniciar esta atividade, sugerimos que os 

alunos trabalhem em duplas as seguintes ques-

tões que estão na seção para começo de conversa 

do Caderno do Aluno e, em seguida, apresentem 

o resultado do trabalho para a classe. 

1. Suponha que vocês vão visitar a casa de 

um amigo e ele diga que a cidade em que 

mora está ao norte. Vocês se sentiriam sa-

tisfeitos com a resposta? por quê?

Espera-se que os alunos percebam que a localização rela-

tiva só faz sentido se utilizarmos um ponto de referência. 

Por isso, seria preciso perguntar ao amigo que ponto de 

referência ele está utilizando para afirmar que a cidade 

está situada ao norte.

2. Que pergunta vocês fariam ao amigo para 

tentar descobrir com mais precisão qual é 

a posição da cidade?

Norte em relação a quê? Que pontos de referência pode-

ria me fornecer? 
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3. É possível estabelecer num espaço ou num 

mapa a posição de um ponto sem utilizar 

outro ponto de referência? por quê?
Essa questão procura chamar a atenção do aluno para a ne-

cessidade de um sistema de localização diferente quando 

se pretende estabelecer a localização absoluta dos lugares. 

É sempre necessário usar outros pontos de referência para 

melhor localizar um ponto num espaço. Nenhum ponto é 

o norte absoluto (a não ser o núcleo do Polo Norte). Todo 

norte será norte em relação a outro ponto que estará ao sul.

Etapa 1 – A rede de coordenadas 
geográficas

Sugerimos que nesta etapa sejam apresen-

tados os passos que levaram à construção do 

sistema de coordenadas geográficas que confe-

rem a cada lugar da terra um endereço único.

 f no século Vi a.C., o filósofo grego pitágoras 

chegou à conclusão de que a terra era uma 

esfera, pois, em decorrência de sua curvatu-

ra, os navios aparecem no horizonte quando 

se aproximam do litoral, conforme mostra a 

Figura 16, presente no Caderno do Aluno. de 

fato, o nosso planeta é uma esfera quase per-

feita, apenas ligeiramente achatada nos polos. 

 f Sendo uma esfera, a terra pode ser di-

vidida em duas metades, uma ao norte 

e outra ao sul da linha divisória. pode-

mos também traçar círculos paralelos 

e perpendiculares a essa linha: são as  

coordenadas geográficas. na Figura 17, 

os alunos poderão verificar que as linhas 

perpendiculares se encontram nos polos 

da esfera.

 f o equador é a linha imaginária que 

divide a terra em duas partes iguais: 

Hemisfério norte e Hemisfério Sul. As 

linhas imaginárias paralelas ao equador 

descrevem círculos chamados de parale-
los. os círculos descritos pelos paralelos 

são menores quanto mais se afastam 

do equador para o norte ou para o sul. 

todos os pontos atravessados por um 

paralelo apresentam a mesma distância 

em relação à linha do equador, isto é, 

possuem a mesma latitude. por causa do 

formato da terra, essa distância é me-

dida em graus, minutos e segundos. As 

latitudes variam entre 0º, na linha do 

equador, e 90º, nos polos norte e Sul. A 

Figura 18 ilustra esses aspectos.

Figura 16 – navios aparecendo na linha do horizonte. Fonte: elaborado por regina 
Araujo especialmente para o São paulo faz escola. ilustração sem escala.
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Figura 18 – o equador, os paralelos e os polos. Fonte: elaborado por 
regina Araujo especialmente para o São paulo faz escola.

Figura 19 – greenwich e os meridianos. Fonte: elaborado por regina 
Araujo especialmente para o São paulo faz escola.
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Figura 17 – globo cortado por linhas paralelas e meridianas. Fonte: elaborado por 
regina Araujo especialmente para o São paulo faz escola. 
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 f os meridianos são linhas imaginárias 

que descrevem semicírculos e se encon-

tram nos polos. todos os meridianos são 

iguais, isto é, descrevem semicírculos de 

mesmo tamanho. no século XiX, o me-

ridiano que passa sobre o observatório 

de greenwich – em Londres, inglater-

ra – foi escolhido como referência para 

o cálculo da longitude. Assim, as longi-

tudes variam entre 0º, no meridiano de 

greenwich, e 180º, no meridiano oposto, 

para leste e para oeste. A Figura 19 ilus-

tra esses aspectos.

 f A rede de coordenadas geográficas forma-

da pelos paralelos e meridianos permite a 

localização de qualquer ponto da super-

fície da terra. todos eles possuem uma 

latitude, ou seja, uma medida angular em 

relação à linha do equador, e uma longi-

tude, uma medida angular em relação ao 

meridiano de greenwich.

Leitura e análise de imagem

no Caderno do Aluno, algumas questões 

são apresentadas para apoiar a discussão do 

tema, conforme reproduzimos a seguir.

1. Ao analisar a Figura 16, os alunos deverão 

fazer a seguinte atividade:

imagine que você é o observador represen-

tado no desenho, vendo um navio que viaja 

pelo mar. Aos poucos, a imagem do navio, 

que antes você não via, pode ser observa-

da até que finalmente é possível vê-lo por 

completo. por que isso acontece?

A Terra é esférica, e o navio no horizonte de um oceano vai 

parecendo cada vez mais próximo em razão da curvatura do 

planeta. Aliás, essa é uma das formas indiretas que nos faz 

perceber a curvatura da Terra. 

2. observe a Figura 17 – globo cortado por 

linhas paralelas e meridianas, e responda 

às questões:

a) Qual é o nome da linha vermelha repre-

sentada na figura?
Essa linha é o Equador. A palavra vem de equalis, que quer 

dizer igual. O Equador corta a Terra em duas metades iguais.

b) essa linha vermelha divide a terra em 

duas metades. A palavra que se refere à 

metade de uma esfera é hemisfério. Como 

se chama cada um dos hemisférios?
A metade “de cima” é o Hemisfério Norte, e a metade “de 

baixo” é o Hemisfério Sul.

c) para concluir, você deve preencher com co-

res diferentes o Hemisfério norte e o He-

misfério Sul. Faça isso na própria figura.
O exercício de colorir é um recurso com o objetivo de fami-

liarização com o Hemisfério Norte e o Hemisfério Sul.

3. Agora, sua atenção deve se dirigir ao globo 

terrestre da Figura 18 – o equador, os pa-

ralelos e os polos.

a) Qual é a principal diferença desse glo-

bo em relação ao da Figura 17 – globo 

cortado por linhas paralelas e meridia-

nas? Como se chamam as linhas repre-

sentadas nesse globo?
Nele não estão todas as coordenadas geográficas, mas apenas 

alguns paralelos. O Equador é um dos paralelos, aliás, o parale-

lo 0o que serve de referência para a medida dos demais.
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b) o que significam os números com o sím-

bolo ° e as indicações n ou S na figura?

Esses números indicam a posição do paralelo no interior da 

circunferência que representa a Terra. Uma circunferência 

possui 360o (esse “o” sobrescrito representa a medida em 

graus). Porém, para efeitos de medida das latitudes, que são 

linhas paralelas na circunferência, optou-se em se medir as 

latitudes a partir do Equador contando de 0o a 90o sul e de 0° 

a 90o norte. Isso dá 180o. Acontece que as duas extremida-

des do paralelo estão contempladas; logo, se somássemos, 

chegaríamos aos 360o. 

c) na própria figura, acrescente mais duas 

linhas, posicionando-as corretamente. 

uma a 50º n e a outra a 10º S.

Para posicionar corretamente os paralelos indicados, será 

útil o estudante usar um transferidor.

4. preste atenção no globo terrestre da Figura 

19 – greenwich e os meridianos.

a) Qual é a principal diferença desse glo-

bo em relação ao da Figura 17 – globo 

cortado por linhas paralelas e meridia-

nas? Como se chamam as linhas repre-

sentadas nesse globo?

A diferença desse globo é que a grade de coordenadas não 

está completa: só estão representados os meridianos.

b) o que significam os números acompa-

nhados do símbolo º e das indicações L 

ou o na figura? 

Diferentemente da marcação dos paralelos, que se dá numa 

figura geométrica (a circunferência), os meridianos são es-

tabelecidos numa esfera. São meio círculos de polo a polo 

e um conjunto de dois meridianos opostos que constituem 

um círculo inteiro. Qualquer meridiano divide a esfera em 

duas partes iguais, mas um deles foi escolhido para ser o 

meridiano de referência, o meridiano 0o. Trata-se do Me-

ridiano de Greenwich, que corta a Inglaterra. A leste (à di-

reita) tem 180o e a oeste (à esquerda) tem mais 180o. Isso 

explica os números e o uso das iniciais dos pontos cardeais. 

c) Acrescente mais duas linhas na figura:  

uma a 30º L e outra a 70º o.

Para acrescentar mais duas linhas de meridiano na posição 

correta, pode-se usar também o transferidor.

d) pinte na Figura 19 – greenwich e os me-

ridianos a área do globo terrestre loca-

lizada a oeste da linha vermelha divisó-

ria, chamada meridiano de greenwi ch. 

Como essa área é chamada?

Essa área é chamada de Hemisfério Oeste ou Ocidental (tec-

nicamente) e, popularmente, de Ocidente.

5. preencha os espaços vazios do quadro a seguir.

Característica Coordenada geográfica Permite situar

Demarca as metades leste e oeste greenwich Hemisférios oriental e ocidental

Demarca as metades norte e sul equador Hemisférios Sul e Norte

Perpendiculares a Greenwich Paralelos Latitudes

Perpendiculares ao Equador Meridianos Longitudes

Quadro 2.
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Leitura e análise de mapa 

para compreender a utilização dessa rede de 

referências, sugerimos a atividade a seguir, na 

qual os alunos deverão consultar, em duplas, o 

mapa político do Brasil (no Caderno do Alu-

no) e identificar os seguintes “endereços”:

As respostas oferecidas estão baseadas no mapa reproduzido 

no Caderno do Aluno.

1. Qual é a cidade mais próxima do ponto 10º 

de latitude sul e 48º de longitude oeste que 

está representada no mapa?

Palmas (TO).

2. Cite uma cidade brasileira, representada 

no mapa, que é atravessada pela Linha 

do equador.

Macapá (AP) ou São Gabriel da Cachoeira (AM).

3. Qual é a cidade mais próxima do ponto 

10º de latitude sul e do ponto 67º de longi-

tude oeste que está representada no mapa?

Rio Branco (AC).

Feito isso, sugerimos que o professor pro-

ponha exercícios semelhantes utilizando ma-

pas em escalas diferentes.

Etapa 2 – Latitude, longitude e fusos 
horários

A rede de coordenadas geográficas permi-

te que cada ponto do planeta tenha um en-

dereço único e exclusivo. entretanto, não é 

simples medir a distância angular de um pon-

to em direção ao equador (latitude) ou em 

relação ao meridiano de greenwich (longi-

tude). nesta etapa, vamos abordar algumas 

estratégias para a realização desse cálculo.

A latitude é uma medida em graus obtida 

por paralelos traçados numa circunferência 

que representa a terra. os paralelos vão de 0º 

a 90º em direção ao sul e de 0º a 90º em dire-

ção ao norte. Cada paralelo é uma latitude sul 

ou norte.

 f É possível calcular a latitude com base na 

observação dos astros no céu. no Hemis-

fério norte, há séculos os viajantes utili-

zam a estrela polar como referência para 

esse cálculo. nas proximidades do polo 

norte, a estrela está acima da cabeça do 

observador; na altura do equador, a estre-

la está posicionada na linha do horizonte. 

Assim, quando um viajante se move na di-

reção do polo norte, ele enxerga a estrela 

cada vez mais elevada no céu. no Hemis-

fério Sul, os viajantes costumavam utilizar 

como referência as estrelas do Cruzeiro 

do Sul. Com o auxílio de um instrumen-

to chamado astrolábio (Figura 20), inven-

tado pelos gregos há mais de 2 mil anos, 

é possível estabelecer a medida em graus 

entre a estrela-guia e o horizonte e, assim, 

determinar a distância angular de um cer-

to ponto em relação ao equador, ou seja, 

determinar a latitude.

 f para calcular a longitude, é preciso conside-

rar o movimento de rotação da terra. Como 
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Figura 20 – Astrolábio. Fonte: elaborado por regina Arau-
jo especialmente para o São paulo faz escola.

já foi visto, o nosso planeta realiza um giro 

completo (360º) em torno de si mesmo a cada, 

aproximadamente, 24 horas. temos, então, 

que a cada hora a terra gira 15º (360º ÷ 24 

horas = 15º/h). Com base nesse dado, dedu-

zimos que 15º de um ponto a leste correspon-

dem a uma hora a mais. por exemplo, se forem 

8 horas nesse ponto, em 15º a leste já serão 9 

horas e em 15º a oeste serão 7 horas. para es-

tabelecer a longitude de um ponto qualquer 

da terra, é preciso saber a hora exata naquele 

ponto e a hora exata no meridiano de refe-

rência, ou seja, no meridiano de greenwich. 

então, a diferença entre o horário local e o 

horário de referência pode ser convertida em 

graus, determinando a distância angular que 

define a longitude. A esse respeito, seria inte-

ressante mostrar o mapa dos fusos horários 

(Figura 21) e pedir aos alunos para obser-

varem que nos fusos a leste de greenwich as 

horas são adiantadas em relação ao horário 

de referência mundial, enquanto nos fusos 

a oeste elas são atrasadas em relação ao ho-

rário de greenwich. É interessante observar 

também que os fusos são ajustados em fun-

ção dos horários oficiais dos países.

Após essa explanação inicial, sugerimos 

que os alunos façam o exercício a seguir, da 

seção desafio.

1. defina o que é latitude.
A latitude é uma medida em graus obtida por paralelos traçados 

numa circunferência que representa a Terra. Os paralelos vão de 

0° a 90° em direção ao sul e de 0° a 90° em direção ao norte. 

2. A outra medida extraída das coordenadas 

geográficas é a longitude.

a) Qual dos movimentos da terra deve 

ser considerado para determinar as 

longitudes?

O movimento de rotação permite determinar as longitudes, 

que são medidas em tempo, antes de tudo. Se soubermos a 

hora na longitude 0° e ao mesmo tempo a hora em outro 

ponto a oeste, é possível identificar sua longitude.

b) Quanto tempo demora para que a terra 

complete esse movimento?

A rotação da Terra dura cerca de 24 horas (duração do dia), 

ou exatas 23h56.

3. A terra é um globo, e sua circunferência 

mede 360º. para completar o movimento 

de rotação, a terra leva aproximadamente 

24 horas. isso significa que, a cada hora, a 

terra gira 15° (360º ÷ 24 horas = 15°/h). Se 

num ponto qualquer for 8 horas da manhã, 

qual será a hora 15º a leste? e 15º a oeste?
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Para girar 15°, a Terra leva uma hora em seu movimento de 

rotação; então, a 15° de um ponto qualquer a leste, será uma 

hora a mais. Por exemplo, se forem 8 horas nesse ponto, em 

15° a leste já serão 9 horas, e em 15° a oeste serão 7 horas.

4. Como se criou uma hora oficial para a ter-

ra? existe um ponto (um meridiano) de re-

ferência? Qual?

Decidiu-se por um ponto para ser a referência de medição 

das diversas horas da Terra e também para a medida das longi-

tudes. Esse ponto de referência é o Meridiano de Greenwi ch, 

na Inglaterra, considerado o 0°, a longitude 0°. A partir desse 

ponto se estabelecem os fusos horários. 

Já na seção Lição de casa, os alunos 

poderão fazer as seguintes ativida-

des com base no mapa da Figura 21.

1. repare no topo do mapa a hora do me-

ridiano de greenwich. em direção a leste, 

as horas estão adiantadas ou atrasadas em 

relação a esse meridiano de referência?

Em direção a leste, as horas estão adiantadas em relação a 

Greenwich.

2. em direção a oeste, as horas estão adianta-

das ou atrasadas em relação ao meridiano 

de referência? 

Em direção a oeste, as horas estão atrasadas em relação a 

Greenwich.

3. Se a diferença for de uma hora (a mais ou a 

menos), qual é a diferença em graus de longi-

tude em relação ao meridiano de referência?

Se a diferença em relação a Greenwich for de uma hora, isso 

corresponde a cerca de 15° de diferença de longitude. 

4. imagine que, durante a Copa do mun-

do, um jogo realizado no estádio do 

maracanã, na cidade do rio de Janeiro, 

tem início às 14 horas locais do dia 20 

de junho. A que horas os moradores das 

cidades relacionadas a seguir vão assis-

tir à partida? Considere que não há ho-

rário de verão nessas localidades (para 

responder, os alunos podem consultar a 

Figura 21):

a) Londres, na inglaterra:

Às 17 horas do dia 20 de junho.

b) nairóbi, no Quênia:

Às 20 horas do dia 20 de junho.

c) Cidade do méxico, no méxico:

Às 11 horas do dia 20 de junho.

d) Sydney, na Austrália:

Às 3 horas da manhã do dia 21 de junho.

e) Los Angeles, nos estados unidos:

Às 9 horas do dia 20 de junho.

para finalizar, na seção Você 

aprendeu? está disponível a se-

guinte atividade:

 Como se determina a posição absoluta de 

um ponto qualquer da superfície da terra?

Para se determinar a posição exata de um ponto qualquer do 

globo, é preciso definir a longitude e a latitude desse ponto. 

Cruzando esses dois elementos, chega-se à posição exata de 

um ponto qualquer.
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SituAção de AprendizAgem 8 
oS AtriButoS doS mApAS

nesta Situação de Aprendizagem, preten-

demos apresentar aos alunos as regras básicas 

da representação cartográfica contemporânea. 

A ideia é chamar a atenção para o fato de que 

os mapas, além de serem uma reprodução sele-

tiva da realidade, são também representações 

convencionais, isto é, obedecem a um conjunto 

de regras: as convenções cartográficas. por isso 

Conteúdos: título; legenda; escala.

Competências e habilidades: dominar a linguagem cartográfica; inferir o título mais adequado para uma 
representação cartográfica; reconhecer a diferença entre a escala gráfica e a escala numérica; entender o 
significado da legenda para a representação dos fenômenos geográficos.

Sugestão de estratégias: aulas expositivas e dialógicas; trabalhos em grupos; interpretação cartográfica.

Sugestão de recursos: mapas.

Sugestão de avaliação: roteiro de questões.

mesmo a cartografia é expressa por meio de al-

guns atributos fundamentais, tais como título, 

legenda e escala. no que diz respeito à escala, 

vamos apenas introduzir o assunto, que será 

retomado com maior profundidade nas séries/

anos seguintes, quando as competências e ha-

bilidades ligadas aos cálculos matemáticos já 

tiverem sido mais desenvolvidas.

Etapa prévia – Sondagem inicial e 
sensibilização

inicialmente, propomos que os alunos se-

jam convidados a “investigar” individualmen-

te um atlas geográfico escolar e a responder às 

seguintes perguntas da seção para começo de 

conversa no Caderno do Aluno:

1. As cores são muito utilizadas nos mapas. 

por exemplo: é comum usar o azul para re-

presentar as águas (oceanos, rios e lagos); 

o verde por vezes é empregado para mos-

trar formações vegetais. mas será sempre 

assim? Você encontrou o azul e o verde re-

presentando outras coisas? dê exemplos.

Não é sempre assim. Essas cores (o azul e o verde) são 

usadas em mapas para várias finalidades e não são ex-

clusivas para representar as águas e a vegetação.

2. os mapas representam fenômenos selecio-

nados. É impossível representar todos os 

elementos que compõem a superfície ter-

restre. entre as seleções mais comuns es-

tão o que se chama de mapa físico e mapa 

político. encontre mapas com esses nomes. 

Quais as diferenças entre eles?

Os mapas políticos representam, especialmente, fe-

nômenos humanos como cidades, fronteiras, estradas 

etc., enquanto os mapas físicos representam fenôme-

nos naturais como rede de rios, altitudes dos terrenos, 

distribuição das formações vegetais etc.
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3. Como as diferentes altitudes do relevo são 

representadas nos mapas físicos?

São representadas com uma escala de cores. Cada cor 

representa uma altitude, e essa informação pode ser con-

sultada na legenda.

4. identifique mapas do estado de São paulo. 

eles estão isolados ou dentro do mapa do 

Brasil? os mapas aparecem sempre do mes-

mo tamanho? Você tem ideia do motivo da 

variação?

Um mapa de São Paulo dentro do mapa do Brasil pode ter 

menos detalhes que um mapa isolado de São Paulo. Existem 

mapas maiores e mapas menores de um mesmo local, e essa 

variação chama-se escala cartográfica.

Etapa 1 – O título e a legenda

todo bom mapa deve apresentar um título 

que informe, de maneira sucinta, quais foram 

os fenômenos da realidade selecionados a ser 

representados. uma boa forma de demons-

trar a importância do título aos alunos é tra-

balhar com os dois mapas a seguir (Figuras 

22 e 23), representando a mesma porção da 

superfície terrestre (o território brasileiro), 

com a mesma escala.

Leitura e análise de mapa

Sobre os mapas, os alunos deverão respon-

der às seguintes perguntas:

1. observe atentamente o mapa da Figura 22.

a) o que esse mapa representa?

Estão representados os Estados brasileiros. Isso é percep-

tível porque para cada Estado há uma cor e traços que 

delimitam um Estado do outro. Essa delimitação e o fato 

de existirem Estados é um fenômeno humano. Os alunos 

podem também identificar os rios e alguns países da Amé-

rica do Sul.

b) Como foram diferenciados visualmente 

os estados?

Eles foram identificados por cores.

c) nesse mapa predominam fenômenos 

da natureza (montanhas, florestas, rios 

etc.) ou fenômenos humanos (estados, 

cidades, estradas etc.)?

Os principais elementos representados são fenômenos 

humanos: divisão dos Estados e das principais cidades do 

Brasil.

d) dê um título ao mapa, considerando o 

território mapeado e o tipo de fenôme-

no dominante que ele representa.

Mapa político do Brasil.

2. o mapa da Figura 23 também é um mapa 

do território brasileiro.

a) Faça uma pequena lista dos principais 

elementos representados.

Não há mais divisão marcando a existência de Estados nem 

a indicação de cidades. As cores assinalam os terrenos con-

forme as altitudes, o que pode ser observado na legenda. É 

importante notar que as zonas verdes correspondem a cer-

ta altitude (entre as mais baixas), e não a zonas de florestas. 

Do amarelo para o marrom são terrenos altos, e não terras 

sem vegetação. Aparece também uma densa malha de rios: 

a rede hidrográfica.
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Figura 22 – Brasil: político. iBge. Atlas geográfico escolar. 6. ed. rio de Janeiro: iBge, 2012, p. 90. disponível em: <http://
atlasescolar.ibge.gov.br/en/mapas-atlas/mapas-do-brasil/federacao-e-territorio>. Acesso em: 16 out. 2013. mapa original. 
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Figura 23 – Brasil: físico. iBge. Atlas geográfico escolar. 6. ed. rio de Janeiro: iBge, 2012, p. 88. disponível em: <http://atlasescolar.
ibge.gov.br/en/mapas-atlas/mapas-do-brasil/federacao-e-territorio>. Acesso em: 16 out. 2013. mapa original.

Brasil: físico

Fonte: iBge, diretoria de geociências Coordenação de Cartografia.
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b) Como se diferenciou visualmente o 

principal fenômeno representado? por 

exemplo: como se diferenciaram as al-

titudes mais baixas das mais altas?

Por cores diferentes se destacaram os terrenos de diversas 

altitudes médias. Mas só é possível identificar quais as áreas 

mais altas e as mais baixas observando a legenda.

c) Qual é o uso da cor verde no mapa? ela 

representa florestas ou algum outro fe-

nômeno natural?

A cor verde não representa florestas, e sim determinada 

altitude (que está entre as mais baixas). Isso demonstra 

que nos mapas existentes as cores têm um uso diverso e 

nenhuma cor tem um uso exclusivo, nem mesmo o azul 

para a água.

d) no mapa predominam fenômenos da na-

tureza (montanhas, florestas, rios etc.) ou 

fenômenos humanos (estados, cidades, 

estradas etc.)?

São elementos da natureza: altitude e malha de rios. Logo, 

nesse mapa predominam fenômenos naturais.

e) dê um título ao mapa, considerando o 

território mapeado e o tipo de fenôme-

no dominante que ele representa.

Mapa físico do Brasil.

3. A legenda, por sua vez, é o quadro que ex-

plicita o significado das cores e dos símbo-

los utilizados nos mapas. estudando mais 

uma vez os mapas das Figuras 22 e 23, os 

alunos poderão extrair exemplos desses 

símbolos e grafismos e responder às ques-

tões a seguir:

a) Quais símbolos foram utilizados no mapa 

da Figura 22? de acordo com a legenda, 

o que esses símbolos representam?

Espera-se que os alunos reproduzam no Caderno os símbo-

los utilizados e apresentem seus significados. Na legenda, é 

possível ver que a bolinha com um ponto preto e um círculo 

representa as capitais e a bolinha preta, outras cidades. Além 

disso, também são utilizados símbolos para diferentes vias de 

acesso e limites territoriais.

b) de acordo com o mapa da Figura 22, 

qual é a capital do estado do Acre?

Rio Branco.

c) Qual é o principal recurso visual utiliza-

do para a representação de fenômenos no 

mapa da Figura 23? de acordo com a le-

genda, o que esses recursos representam?

Foram utilizados os recursos da cor. A escala empregada 

vai do verde (altitude mais baixa) ao marrom (altitude mais 

elevada).

d) de acordo com o mapa da Figura 23, 

qual é o ponto mais alto do território 

brasileiro? onde ele se localiza?

O ponto mais alto do território brasileiro é o Pico da Neblina, 

com 2 994 metros, localizado no norte do Estado do Amazo-

nas, próximo à fronteira com a Venezuela.

Etapa 2 – A escala

A escala é também um dos atributos fun-

damentais do mapa. ela estabelece a corres-

pondência entre as distâncias representadas e 

as distâncias reais da superfície mapeada.
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diferente da escala geográfica, um con-

ceito também fundamental para a geografia 

escolar, a escala cartográfica tem um sentido 

estritamente matemático: trata-se do fator de 

redução que estabelece a relação entre o mapa 

e o terreno representado no mapa. Assim, a 

ideia central desta etapa é apresentarmos a 

necessidade de reduzir as distâncias reais para 

poder representar uma cidade, uma região ou 

o mundo inteiro em um mapa. É importante 

relatar aos alunos que, para a elaboração de 

um planisfério, por exemplo, as distâncias  

reais devem ser reduzidas milhões de vezes.

Sugerimos também que seja trabalhada em 

sala de aula a diferença entre a escala numéri-

ca e a escala gráfica.

no caso da escala numérica, é preciso es-

clarecer que se trata de uma operação de di-

visão e que, portanto, existe um numerador e 

um denominador. o numerador é sempre o 

número 1, enquanto o denominador varia de 

acordo com a redução realizada.

em um mapa com escala 1:1 000 000 (lê-se 

1 para 1 milhão), a superfície representada foi 

reduzida 1 milhão de vezes. em um mapa em 

escala 1:1 000 (lê-se 1 para mil), a superfície re-

presentada foi reduzida mil vezes. Sugerimos 

que esses números sejam colocados na lousa e 

que os alunos procurem responder qual desses 

mapas apresenta uma escala menor.

espera-se que os alunos entendam que, 

quanto maior é o denominador, menor é a 

escala do mapa, pois mais vezes as distâncias 

reais foram reduzidas para serem representa-

das no papel.

Assim, quando a superfície a ser represen-

tada é muito grande, é necessário usar uma es-

cala pequena. Contudo, quando se representa 

uma superfície relativamente pequena, é pos-

sível utilizar uma escala grande.

para complementar o estudo da esca-

la nu mérica, sugerimos que os alunos pro-

curem nos materiais didáticos disponíveis 

outros exemplos de mapas em escalas pe-

quenas, tais como planisférios, e mapas em 

escalas grandes, como mapas de cidades. 

A seguir, o professor pode introduzir a 

discussão sobre a escala gráfica: é uma linha 

horizontal, dividida em centímetros, que 

indi ca diretamente a relação entre as distân-

cias no mapa e as distâncias corresponden-

tes na realidade. Com ela, é possível medir 

a distân cia entre os lugares sem precisar re-

correr a cálculos matemáticos. 

Leitura e análise de mapa

para trabalhar o conceito de escala car-

tográfica, sugerimos a exibição da se guinte 

sequência de mapas (Figuras 24 e 25).
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Brasil: regiões metropolitanas, 2010

Figura 24 – Brasil: regiões metropolitanas, 2010. iBge. Atlas geográfico escolar. 6. ed. rio de Janeiro: iBge, 2012, p. 147. mapa original corrigido pelo 
iBge. Adaptado (supressão de escala numérica).
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Figura 25 – região metropolitana de São paulo. Fonte: iBge. Atlas do censo demográfico. rio de Janeiro: iBge, 
2000, p. 70. mapa original (sem indicação de norte geográfico). Adaptado (supressão de escala numérica).
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 na sequência, os alunos deverão responder 

às seguintes questões no Caderno do Aluno:

1. A região metropolitana de São paulo e os 

municípios que a compõem estão repre-

sentados nos mapas das Figuras 24 e 25? 

A região metropolitana de São Paulo está representada nos 

dois mapas. No entanto, os municípios que compõem essa 

região metropolitana estão representados apenas na Figura 

25, pois esse é um mapa em escala grande. 

2. mapas de escala grande são aqueles em que o 

espaço real não foi muito reduzido. Compa-

rando os dois mapas apresentados, qual pos-

sui a escala maior? Justifique sua resposta.

O mapa da Figura 25 apresenta uma escala maior. É possível 

chegar a essa conclusão verificando que nele as distâncias 

reais foram reduzidas menos vezes.

3. Qual desses mapas seria mais útil para se 

verificar em que segmento do território (li-

toral ou interior) encontra-se a maior parte 

das regiões metropolitanas brasileiras?

Somente o mapa da Figura 24 permite a identificação de to-

das as regiões metropolitanas brasileiras em 2010, por ter sido 

elaborado em uma escala pequena.

4. A legenda do mapa da Figura 25 informa 

a taxa média de crescimento anual da po-

pulação dos municípios que a compõem, 

entre 1991 e 2000. Seria possível represen-

tar essa informação no mapa da Figura 

24? Justifique sua resposta.

Não, devido à escala cartográfica selecionada. Em um mapa 

com uma escala pequena, como o da Figura 24, é impossí-

vel representar todos os municípios que compõem a região 

metropolitana de São Paulo e atribuir uma legenda para 

cada um deles.

Ao discutir essas questões com a turma, 

é importante que os alunos comecem a per-

ceber que a opção pelo uso de uma determi-

nada escala cartográfica não é aleatória, mas 

condicionada pelo tipo de fenômeno ou reali-

dade geográfica que se pretende representar. 

Assim, os mapas em escala pequena ocultam 

uma infinidade de fenômenos, mas explicitam 

relações entre as grandes estruturas espaciais. 

por sua vez, os mapas em escala grande não 

podem captar essas relações, mas representam 

as estruturas de dimensões menores. dito de 

outra forma, é preciso sempre avaliar a perti-

nência entre o recorte escalar adotado e a ló-

gica dos fenômenos representados.

nesse momento da escolaridade, é impor-

tante que os alunos reconheçam e compreen-

dam as intencionalidades da escala, mesmo 

que ainda não problematizem as complexas 

relações geométricas entre as projeções carto-

gráficas, o fundo do mapa e a escala. 

depois disso, sugerimos, na seção 

Lição de casa do Caderno do Alu-

no, às seguintes questões:

1. observe o símbolo gráfico a seguir:

Quilômetros

0 250 500 750
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esse símbolo, conhecido como escala gráfica, 

representa uma maneira de expressar a esca-

la de um mapa. Com ela, é possível medir a 

distância real entre os lugares num mapa, sem 

precisar recorrer a difíceis cálculos matemáti-

cos. em um atlas geográfico escolar, consulte 

um mapa político do Brasil em que a escala 

seja gráfica. nesse mapa, localize as cidades de 

São paulo e do rio de Janeiro. Coloque uma 

régua entre os dois pontos e marque a distân-

cia encontrada. depois, veja o que essa distân-

cia representa na escala gráfica do mapa.

Vale lembrar que a resposta, além de depender da escala grá-

fica do mapa escolhido, será sempre aproximada. Isso porque 

sempre haverá distorções entre um mapa e a realidade que 

ele se propõe a representar, pois são duas realidades de tama-

nhos e formatos diferentes.

2. em um mapa que apresenta a escala gráfi-

ca a seguir, na qual 1 cm na reta representa 

50 km da realidade, a distância em linha 

reta entre uma cidade A e uma cidade B 

é de 6 centímetros. Qual é a distância real 

entre as duas cidades? 

a) 1 500 quilômetros.

b) 500 quilômetros.

c) 1 000 quilômetros.

d) 750 quilômetros.

e) 300 quilômetros. 

Alternativa “e”. A conta a ser feita é 6 centímetros x 50 qui-

lômetros, que é o valor de cada intervalo da escala gráfica.

Conteúdos: cartas de base; cartas temáticas.

Competências e habilidades: reconhecer a diferença entre mapas de base e mapas temáticos; reconhecer 
técnicas de representação utilizadas na cartografia temática.

Sugestão de estratégias: aulas expositivas; interpretação de mapas.

Sugestão de recursos: mapas.

Sugestão de avaliação: elaboração de um mapa temático.

fenômenos da realidade, além de apresentar 

algumas técnicas da cartografia temática.

esta Situação de Aprendizagem aborda 

os mapas temáticos como instrumentos de 

representação espacial dos mais diferentes 

SituAção de AprendizAgem 9 
A CArtogrAFiA temátiCA

Quilômetros

0 50 100

Livro 1.indb   63 18/07/14   10:07



64

Etapa prévia – Sondagem inicial e 
sensibilização

inicialmente, espera-se que os alunos sejam in-

formados sobre a diferença entre as duas grandes 

categorias de mapa: os mapas de base e os ma-

pas temáticos. Como sabemos, os primeiros são 

aqueles cujo objetivo é a representação exata e de-

talhada da superfície terrestre no que diz respeito 

à posição, à forma, às dimensões e à identificação 

dos acidentes no terreno, assim como dos objetos 

concretos que nele se encontram. os mapas temá-

ticos, por sua vez, visam representar um ou mais 

fenômenos e as relações que possam existir entre 

eles, tendo como base mapas já produzidos. 

primeiro, sugerimos que sejam levantados 

os conhecimentos prévios dos alunos e que eles 

sejam estimulados a pesquisar sobre o tema 

utilizando um atlas geográfico escolar e res-

pondendo, na seção para começo de conversa 

do Caderno do Aluno, às seguintes questões:

1. procure comparar os mapas segundo os se-

guintes critérios:

 f mapas nos quais são representados vários 

fenômenos ao mesmo tempo;

 f mapas que representam apenas um ou 

dois fenômenos (indústrias, número de 

analfabetos etc.).

Faça uma lista indicando o que você 

encontrou.

A resposta é pessoal e depende do material pesquisado. Po-

rém, é provável que se encontrem mapas nas duas situações.

2. Como são chamados os mapas que preten-

dem representar tudo o que existe na su-

perfície terrestre?

Os mapas que pretendem representar tudo o que existe 

na superfície terrestre (o que não é possível) são os ma-

pas de base.

3. e os mapas que pretendem representar 

apenas um ou dois fenômenos?

Os que representam apenas um ou dois fenômenos são os 

mapas temáticos. Cada fenômeno é um tema.

4. procure também exemplos de mapas que 

representem um fenômeno de movimen-

to, como o comércio de mercadorias entre 

regiões ou o fluxo de imigrantes. descreva 

como esses fenômenos são representados.

Atualmente, é cada vez mais comum mapas que mostram 

fluxos, por exemplo, onde se produz petróleo e onde 

ele vai ser processado e consumido (e também em que 

quantidade). Esse é um tipo de mapa temático, e a re-

presentação é chamada representação dinâmica (mostra 

movimentos). 

5. procure exemplos de mapas que represen-

tem fenômenos estáticos, como um local 

onde se situa uma área de exploração de 

petróleo ou então uma cidade. descreva 

como eles estão representados.

Em geral, representam-se os locais de produção com símbo-

los que remetem a fábricas, usinas, centros de extração etc. A 

legenda nesse caso indica e traduz a simbologia.
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Etapa 1 – A cartografia temática

Como sabemos, os mapas temáticos repre-

sentam uma imensa variedade de fenômenos, 

tanto aqueles originados de aspectos do meio 

natural quanto do ambiente construído.

nesta etapa, os alunos deverão en-

contrar em outros livros, jornais e 

revistas velhos (na biblioteca da 

escola ou em casa) dois exemplos de mapas temá-

ticos que representem aspectos da natureza brasi-

leira, tais como o clima e a rede hidrográfica, e 

dois exemplos de mapas temáticos que represen-

tem o ambiente construído, como o uso do solo 

agrícola e as principais cidades. esta atividade 

está proposta na seção pesquisa em grupo, do 

Caderno do Aluno, que traz também seis ques-

tões. o professor poderá utilizá-las como parte da 

avaliação em processo. São elas:

1. nos mapas selecionados aparece a indica-

ção da escala cartográfica?

Em geral, os mapas têm indicação da escala cartográfica, mas 

nem sempre ela é necessária, em função de uma série de 

detalhes técnicos da cartografia, campo do conhecimento 

que estuda e produz mapas. 

2. A escala se apresenta na forma numérica 

ou na forma gráfica?

A resposta depende dos mapas pesquisados. 

3. observando as escalas encontradas, os ma-

pas escolhidos foram muito reduzidos em 

relação à realidade?

A resposta varia de acordo com o que foi pesquisado, mas, de 

um modo geral, os mapas são muito reduzidos, visto que pre-

dominam mapas do mundo, mapas do Brasil e dos Estados  

em nossa cultura escolar. E, para representar vastos territó-

rios, os mapas devem ser muito reduzidos.

4. os fenômenos representados ficaram 

bem visíveis?
A resposta depende do material pesquisado. É importante 

exercitar esse olhar para a qualidade das representações, e 

isso deve começar cedo.

5. de que maneira foram representados os 

aspectos do meio natural? Que recursos vi-

suais foram utilizados?

Encontrados os mapas que representam fenômenos naturais, é 

importante que os alunos listem os recursos de linguagem que 

foram empregados para a representação: cores, símbolos etc. 

Mas é melhor fazer a observação antes de olhar as legendas.

6. de que maneira foram representados os fe-

nômenos dos ambientes construídos pelos 

seres humanos nos mapas selecionados?

A resposta depende dos mapas pesquisados. Os mesmos co-

mentários da questão anterior se aplicam aqui.

Etapa 2 – Representação qualitativa 
e quantitativa

Como sabemos, a cartografia temática utiliza-

-se dos mais diferentes métodos de representação, 

entre eles o de representação qualitativa, que re-

trata fenômenos sem que haja relação de tamanho 

ou de proporção entre eles, e o de representação 

quantitativa, utilizada para expressar relações de 

tamanho e proporcionalidade entre os fenôme-

nos. observando as Figuras 26 e 27, presentes na 

seção Leitura e análise de mapa do Caderno do 

Aluno, os alunos deverão identificar quando cada 

um desses métodos de representação foi utilizado 

e o principal tema trabalhado por cada mapa.
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Figura 27 – Compra de armas convencionais, 2004. Achats d’armes conventionnelles, 2004. in: durAnd, marie-Françoise et al. Atlas 
de la mondialisation. Édition 2008. paris: presses de Sciences po, 2008, p. 91. mapa original (base cartográfica com generalização; algumas 
feições do território não estão representadas em detalhe; sem escala; sem indicação de norte geográfico). tradução: renée zicman.

Figura 26 – proliferação das armas de destruição em massa, início de 2007. proliférations des armes de destruction massive, début 
2007. in: durAnd, marie-Françoise et al. Atlas de la mondialisation. Édition 2008. paris: presses de Sciences po, 2008, p. 90. 
mapa original (base cartográfica com generalização; algumas feições do território não estão representadas em detalhe; sem escala; 
sem indicação de norte geográfico). tradução: renée zicman. 
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Leitura e análise de mapa 

1. Ao analisar o mapa da Figura 26, os alu-

nos deverão responder:

a) descreva o que está representado nesse 

mapa.

O mapa retrata a situação dos países em relação ao poderio 

nuclear militar e aos tratados e convenções internacionais 

que visam impedir a proliferação de armas de destruição 

massiva. Nota-se que apenas alguns países possuem arma-

mentos nucleares.

b) os mapas temáticos qualitativos são aque-

les que representam diversidade de ocor-

rências (fenômenos diferentes, diferenças 

dentro de um mesmo fenômeno, por exem-

plo). esse mapa é qualitativo? Justifique.

Sim, esse é um mapa qualitativo, pois representa ocorrências 

de fenômenos diversos:    

1. Posições diferentes de alguns países em relação às armas 

nucleares de destruição massiva;   

2. Localidades não signatárias de tratados e convenções interna-

cionais contra a proliferação de armas de destruição massiva.

2. os próximos exercícios se referem ao mapa 

da Figura 27.

a) descreva o que está representado nesse 

mapa.

Trata-se de um mapa-múndi sobre o qual foram aplicados 

círculos de diversos tamanhos. Nota-se uma maior concen-

tração desses círculos em certas áreas, enquanto em outras 

há maior dispersão, por exemplo, na América do Sul. Fica 

muito evidente onde se compram mais armas: os círculos 

maiores representam compradores mais significativos de ar-

mas. A relação é direta. 

b) os mapas temáticos quantitativos são 

aqueles que localizam as ocorrências e 

mostram as quantidades de um fenôme-

no. o mapa da Figura 27 é quantitativo? 

Justifique.

Sem dúvida, esse é um mapa quantitativo, visto que mos-

tra, por intermédio dos círculos proporcionais (que po-

dem ser quantificados exatamente recorrendo ao ábaco 

– legenda de mapa quantitativo), as quantidades de ar-

mas que estão sendo compradas e por quais países estão 

sendo adquiridas. 
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na recuperação, espera-se que sejam reto-

mados conceitos fundamentais trabalhados ao 

longo das atividades, para que o aluno recupere 

o conteúdo essencial abordado neste volume.

o texto a seguir, produzido especialmente 

para este Caderno, pode dar início a uma pri-

meira abordagem de recuperação.

Sugerimos que os alunos leiam atentamen-

te o texto. depois, individualmente, eles de-

vem produzir um painel ilustrando a ideia de 

sistemas técnicos, por meio de sequências de 

imagens extraídas de jornais e revistas, devi-

damente legendadas. 

É possível criar as mais diferentes sequên-

cias, desde que expressem a conexão entre os 

objetos sociais.

Sequências de imagens que mostram um 

avião, um aeroporto e uma estrada, assim 

como um trator, um campo de cultivo e um 

caminhão transportando alimentos, podem 

servir de exemplo, desde que o aluno consiga 

estabelecer a relação entre esses objetos.

Após essa atividade, é esperado que eles 

consigam estabelecer relações entre as ima-

gens a seguir.

Espera-se que os alunos relacionem a extração mineral, a 

produção do aço e a fabricação dos carros.

propoStAS de SituAçõeS de reCuperAção

os objetos implantados pelas sociedades 

humanas são chamados de objetos sociais.

nas cidades, existem os mais diversos tipos de 

objetos sociais, tais como indústrias, ruas, casas, 

edifícios e lojas. no campo, eles também estão 

presentes: as plantações, os celeiros nos quais a 

colheita é armazenada e a sede das fazendas são 

frutos do trabalho dos homens.

os objetos sociais sempre interagem entre 

si, formando sistemas técnicos. nas cidades, 

por exemplo, as ruas e as avenidas são plane-

jadas para integrar os espaços de moradia (ca-

sas e apartamentos) aos espaços de trabalho 

(tais como escritórios e fábricas) ou de lazer.
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Feito isso, o professor pode retomar a eta-

pa 2 da Situação de Aprendizagem 1 e recu-

perar o conceito de paisagem por meio do se-

guinte roteiro de questões:

1. Assinale verdadeiro (V) ou falso (F), justi-

ficando a sua escolha.

a) nas paisagens humanizadas, não existe 

natureza. (F)

b) os objetos construídos pelos homens 

não afetam a natureza. (F)

c) em algumas paisagens, predominam os 

objetos da natureza. (V)

d) em algumas paisagens, predominam 

os objetos sociais, ou seja, construídos 

pelo homem. (V)

A afirmativa “a” é falsa, pois mesmo nas paisagens humanizadas, 

como nas cidades, existem elementos da natureza. A afirmativa 

“b” é falsa, pois os objetos construídos pelos homens modificam 

os elementos da natureza. A afirmativa “c” é verdadeira. Isso ocor-

re, por exemplo, em áreas recobertas por florestas originais. A 

afirmativa “d” é verdadeira. Isso ocorre, por exemplo, nas cidades.

2. desenhe pelo menos três objetos sociais 

característicos de paisagens rurais.

Espera-se que os desenhos se refiram aos campos de cultivo, 

ao maquinário agrícola e aos canais de irrigação, por exemplo.

3. desenhe pelo menos três objetos sociais 

característicos de paisagens urbanas.

Espera-se que os desenhos se refiram a prédios, ruas e fá-

bricas, por exemplo.

posteriormente, sugerimos a revisão dos 

seguintes conceitos: orientação relativa, 

orientação absoluta, movimento de rotação, 

movimento de translação, coordenadas geo-

gráficas, latitude, longitude, mapas temáticos. 

Seria oportuno que os alunos elaborassem um 

glossário no caderno, definindo cada um dos 

conceitos. A consulta aos materiais didáticos 

disponíveis também será bastante útil, sobre-

tudo porque uma das propostas do volume é 

apresentar procedimentos de leitura que con-

tribuam para a “alfabetização cartográfica”. 

Ao final, espera-se que os alunos sejam capa-

zes de responder ao roteiro de questões pro-

posto a seguir.

1. o mapa é uma representação seletiva da  

realidade. explique essa ideia.

O mapa é uma representação seletiva, pois os cartógrafos sele-

cionam alguns aspectos da realidade para representar no mapa.

2. explique o movimento de translação da 

terra.

O movimento de translação tem a duração de 365 dias (mais 

precisamente, 365 e 6 horas) e consiste em uma trajetória da 

Terra em torno do Sol. Nesse percurso, a Terra expõe dife-

rentemente seus hemisférios em relação ao Sol (em razão da 

inclinação do eixo da Terra), o que contribui para a formação 

das diferentes estações do ano.

3. explique o movimento de rotação da terra.

Trata-se do movimento da Terra em torno de seu próprio 

eixo, responsável pelos dias e pelas noites. Tem a duração 

de 24 horas (mais exatamente, 23h56). Todos os outros pla-

netas do Sistema Solar estão em rotação; as velocidades 

são diferentes, mas é esse movimento o responsável pela 

forma arredondada dos planetas, inclusive da Terra.
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4. nas afirmativas a seguir, assinale falso (F) 

ou verdadeiro (V):

a) A rosa dos ventos é usada na determina-

ção da posição relativa dos lugares. (V)

b) o sistema de coordenadas geográficas 

é utilizado na determinação da posição 

relativa dos lugares. (F)

c) não existe um sistema capaz de deter-

minar a posição absoluta dos lugares. (F)

d) norte, sul, leste e oeste são chamados de 

pontos colaterais. (F)

e) o sistema de coordenadas geográficas 

fornece um endereço único para cada 

lugar da superfície da terra. (V)

5. Qual é a função da escala na linguagem 

cartográfica?

A escala estabelece a correspondência entre as distâncias re-

presentadas e as distâncias reais da superfície mapeada.

Sugestão de livros para o professor 

BoSi, ecléa. Memória e sociedade: lem-

branças de velhos. São paulo: Companhia das 

Letras, 1995. trata-se de uma obra clássica, 

que recupera a importância da memória no 

patrimônio cultural da humanidade em geral, 

e do Brasil em particular.

dASH, John. O prêmio da longitude. São 

paulo: Companhia das Letras, 2002. Livro que 

conta a fantástica história do descobrimento 

da técnica capaz de determinar com precisão 

a longitude nos navios em movimento, um dos 

maiores desafios científicos de todos os tem-

pos. diversos trechos, inclusive, podem ser 

compartilhados com os alunos.

JoLY, Fernand. A cartografia. São paulo: 

papirus, 1997. obra que apresenta os fun-

reCurSoS pArA AmpLiAr A perSpeCtiVA do proFeSSor  
e do ALuno pArA A CompreenSão do temA

damentos da linguagem cartográfica e suas 

múltiplas possibilidades na análise dos fenô-

menos geográficos.

mArtineLLi, marcello. Cartografia 

temática: caderno de mapas. São paulo: 

edusp, 2003. trata-se de uma obra funda-

mental de apresentação dos procedimentos 

e técnicas de representação utilizadas pela 

cartografia temática e que pode auxiliar 

bastante no trabalho pedagógico no ensi-

no Fundamental.

SAntoS, milton. A natureza do espaço. 

técnica e tempo, razão e emoção. 4. ed. São 

paulo: edusp, 2008. obra bastante densa, 

na qual o maior expoente da geografia bra-

sileira apresenta e discute as bases concei-
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tuais e teóricas que sustentam a sua vasta 

produção. Leitura obrigatória para todos 

aqueles que consideram o espaço uma di-

mensão significativa da vida social. para os 

professores que trabalham com este Cader-

no, sugerimos especial atenção à discussão 

sobre o conceito de paisagem.

______. Pensando o espaço do homem. São 

paulo: Hucitec, 1986. uma abordagem inova-

dora sobre as características do espaço geográfico 

e das paisagens, que analisa o papel dos objetos 

sociais na transformação das sociedades e libera-

ção dos homens.

tHomAS, Keith. O homem e o mundo na-

tural. São paulo: Companhia das Letras, 1988. 

essa obra apresenta uma revisão primorosa 

das diferentes visões de natureza presentes ao 

longo da história do mundo ocidental e ofere-

ce diversos exemplos que podem inclusive ser 

trabalhados com os alunos.

Sugestão de filmes 

Série Paisagens do Mundo (tV escola).

Série Ao Sul da Paisagem (tV escola).

Série Técnicas Cartográficas (tV escola).

embora utilize recursos técnicos de ani-

mação e efeitos especiais bastante pro-

blemáticos, a série pode ser uma maneira 

interessante de apresentar aos alunos as téc-

nicas cartográficas básicas.
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CONSiDERAçõES FiNAiS

Caro(a) colega professor(a),

Ao chegarmos ao final desse volume, 

podemos considerar que este momento re-

presenta o início de uma jornada de parti-

lhas na qual somos interlocutores. nossa 

proposta foi sugerir atividades relacionadas 

ao desenvolvimento de certos conteúdos do 

programa de 5a série/6o ano do ensino Fun-

damental, estruturados pelo conceito de 

paisagem. desenvolvemos algumas possibi-

lidades didático-pedagógicas relacionadas a 

conceitos e noções necessários para a com-

preensão de paisagem, em diversas escalas. 

Consideramos este um enorme desafio. Sem 

dúvida, professor, seu desafio é ainda maior: 

trata-se de fazer que esse conceito ganhe 

significado para seus alunos e se transforme 

em conhecimento a ser aplicado em situa-

ções diversas.

nossa proposta foi sugerir algumas ati-

vidades relacionadas ao enorme desafio da 

alfabetização cartográfica, uma das mais im-

portantes tarefas do ensino de geografia.

desenvolvemos algumas possibilida-

des didático-pedagógicas relacionadas aos 

conceitos e conteúdos necessários ao en-

frentamento deste desafio, que deverá ter 

desdobramentos nos próximos volumes des-

sa série/ano e das séries/anos seguintes.

gostaríamos de reforçar que essa pro-

posta poderá ser aceita integralmente ou de 

forma parcial; nesse sentido, convidamos o 

colega a adaptá-la à sua realidade local. Afi-

nal, você conhece seus alunos, sua realidade, 

sua escola, o material disponível e – sobre-

tudo – tem o domínio intelectual e práti-

co do fazer pedagógico. Apresentamos um 

conjunto de ideias e temos certeza de que ao 

manifestar-se, por meio de sugestões e crí-

ticas, você poderá contribuir enormemente 

com a educação de nossos jovens. Aproveite 

este material e compare nossas sugestões di-

dáticas com as que já utiliza em seu cotidia-

no escolar. Faça adaptações, releituras e, se 

for o caso, redirecione-as, para que atendam 

à sua realidade.

esperamos suas críticas, sugestões e co-

mentários. Só assim poderemos trilhar o 

mesmo caminho, que é o de contribuir para 

que a escola atue como formadora de uma 

geração participativa, atuante e engajada, 

com novas possibilidades de crescimento 

pessoal e profissional.
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QUADRO DE CONTEÚDOS DO
ENSiNO FUNDAMENTAL – ANOS FiNAiS

5a série/6o ano 6a série/7o ano 7a série/8o ano 8a série/9o ano

V
ol

um
e 

1

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
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SiTUAçÃO DE APRENDiZAGEM 2

PAiSAGEM E MEMÓRiA

Pesquisa de campo (CA, p. 18)

Espera-se que os alunos relacionem os resultados da pes-

quisa feita com os conhecimentos adquiridos sobre mu-

danças e permanências nas paisagens.

SiTUAçÃO DE APRENDiZAGEM 5

O MUNDO E SUAS REPRESENTAçõES

Lição de casa (CA, p. 36)

O estudante deve fazer uma lista dos mapas encontrados 

e descrever que função o mapa exercia na publicação em 

que foi encontrado. O contexto em que o mapa estava ex-

posto vai ajudar a definir que funções ele possuía. Ele pode, 

por exemplo, estar apenas localizando um lugar mencio-

nado numa reportagem; mas pode também indicar dados 

populacionais de um lugar etc.

SiTUAçÃO DE APRENDiZAGEM 6

ORiENTAçÃO RELATiVA: A ROSA DOS 

VENTOS

Lição de casa (CA, p. 41)

Esse exercício do presente para o passado é bem interessan-

te. É um exercício de reconhecimento do outro que con-

tribui para o desenvolvimento de uma competência muito 

importante: o compreender. O que se sabia na Antiguidade 

e o que se interpretava dependiam de observação direta, de 

olhar a natureza. É essa criança que receberá a carta. Logo, 

para convencê-la sobre o fato de que o movimento do Sol 

é apenas aparente é preciso empregar estratégias próprias. 

O fato de o estudante ter isso em mente, e ser obrigado a 

fazer raciocínios específicos para a situação, já é de extrema 

valia e justifica o exercício. Incentive os alunos a elaborar ilus-

trações que auxiliem na sua explicação, exercício esse que 

contribuirá para a compreensão do conceito trabalhado.

Roteiro de experimentação  (CA, p. 42)

É relativamente simples construir uma bússola em casa. A maior 

dificuldade está em encontrar um ímã. São pequenos objetos 

naturais ou artificiais que têm a propriedade de magnetismo, 

quer dizer, de atrair materiais ferrosos. Alerte os estudantes sobre 

o manuseio da agulha para evitar que eles se firam. O professor 

de Ciências pode ajudar a localizar, pois é comum nessa disci-

plina se propor experiências com magnetismo. 

O interessante é que, ao esfregar uma agulha no ímã, as pro-

priedades magnéticas passarão para a agulha, elemento-cha-

ve para a construção da bússola. 

Na Terra há um acúmulo de materiais magnéticos próximo ao 

norte magnético, e uma agulha imantada sempre se deslocará 

para essa direção.

Lição de casa (CA, p. 43)

Até agora, os pontos cardeais foram encontrados, nas pro-

posições anteriores, utilizando a posição onde o Sol nasce 

(leste) e daí deduziram-se o oeste, o norte e o sul. Agora, 

essa localização será feita com um aparelho. Ela poderá ser 

feita à noite, por exemplo. Este momento aplicativo é chave 

para a concretização desse conteúdo.

GABARITO
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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
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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.
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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.
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