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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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Os materiais de apoio à implementação 

do Currículo do Estado de São Paulo  

são oferecidos a gestores, professores e alunos  

da rede estadual de ensino desde 2008, quando 

foram originalmente editados os Cadernos 

do Professor. Desde então, novos materiais 

foram publicados, entre os quais os Cadernos 

do Aluno, elaborados pela primeira vez  

em 2009.

Na nova edição 2014-2017, os Cadernos do 

Professor e do Aluno foram reestruturados para 

atender às sugestões e demandas dos professo-

res da rede estadual de ensino paulista, de modo 

a ampliar as conexões entre as orientações ofe-

recidas aos docentes e o conjunto de atividades 

propostas aos estudantes. Agora organizados 

em dois volumes semestrais para cada série/

ano do Ensino Fundamental – Anos Finais e  

série do Ensino Médio, esses materiais foram re-

vistos de modo a ampliar a autonomia docente 

no planejamento do trabalho com os conteúdos 

e habilidades propostos no Currículo Oficial 

de São Paulo e contribuir ainda mais com as 

ações em sala de aula, oferecendo novas orien-

tações para o desenvolvimento das Situações de 

Aprendizagem.

Para tanto, as diversas equipes curricula-

res da Coordenadoria de Gestão da Educação 

Básica (CGEB) da Secretaria da Educação do 

Estado de São Paulo reorganizaram os Cader-

nos do Professor, tendo em vista as seguintes 

finalidades:

 incorporar todas as atividades presentes 

nos Cadernos do Aluno, considerando 

também os textos e imagens, sempre que 

possível na mesma ordem;

 orientar possibilidades de extrapolação 

dos conteúdos oferecidos nos Cadernos do 

Aluno, inclusive com sugestão de novas ati-

vidades;

 apresentar as respostas ou expectativas 

de aprendizagem para cada atividade pre-

sente nos Cadernos do Aluno – gabarito 

que, nas demais edições, esteve disponível 

somente na internet.

Esse processo de compatibilização buscou 

respeitar as características e especificidades de 

cada disciplina, a fim de preservar a identidade 

de cada área do saber e o movimento metodo-

lógico proposto. Assim, além de reproduzir as 

atividades conforme aparecem nos Cadernos 

do Aluno, algumas disciplinas optaram por des-

crever a atividade e apresentar orientações mais 

detalhadas para sua aplicação, como também in-

cluir o ícone ou o nome da seção no Caderno do 

Professor (uma estratégia editorial para facilitar 

a identificação da orientação de cada atividade). 

A incorporação das respostas também res-

peitou a natureza de cada disciplina. Por isso, 

elas podem tanto ser apresentadas diretamente 

após as atividades reproduzidas nos Cadernos 

do Professor quanto ao final dos Cadernos, no 

Gabarito. Quando incluídas junto das ativida-

des, elas aparecem destacadas.

Leitura e análise

Lição de casa

Pesquisa em grupo

Pesquisa de 
campo

Aprendendo a 
aprender

Roteiro de 
experimentação

Pesquisa individual

Apreciação

Você aprendeu?

O que penso  
sobre arte?

Ação expressiva

!
?

Situated learning

Homework

Learn to learn

Além dessas alterações, os Cadernos do 

Professor e do Aluno também foram anali-

sados pelas equipes curriculares da CGEB 

com o objetivo de atualizar dados, exemplos, 

situações e imagens em todas as disciplinas, 

possibilitando que os conteúdos do Currículo 

continuem a ser abordados de maneira próxi-

ma ao cotidiano dos alunos e às necessidades 

de aprendizagem colocadas pelo mundo con-

temporâneo.

Para saber mais

Para começo de 
conversa

A NovA edição

Seções e ícones
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7

Geografia – 7a série/8o ano – Volume 2

oriEntAção SobrE oS ContEúdoS do VoLumE

Prezado(a) professor(a),

O presente Caderno oferece subsídios 

para que os jovens estudantes compreendam 

a atual crise ambiental global. Partindo da 

análise de diversos materiais disponibiliza-

dos pela Secretaria da Educação do Estado 

de São Paulo, foram desenvolvidas sugestões 

de aulas e atividades didáticas que exigem dos 

alunos o estudo do impacto provocado pela 

exploração dos recursos naturais, bem como 

os mecanismos de controle internacional de  

processamento e comercialização. Igualmente  

importante é a preocupação com o uso da 

água, a poluição atmosférica e a destruição 

da biodiversidade, frutos de um modelo de 

desenvolvimento predatório. 

Dando continuidade ao trabalho do semes-

tre anterior, o exercício cognitivo central do 

Caderno propõe habilidades de argumentação, 

direcionando o aprendizado do aluno para 

raciocínios que estabelecem relações deduti-

vas (do geral para o particular) ou indutivas 

(do particular para o geral), num permanente 

processo de interseção entre o local e o global. 

Como construtor desses nexos, o aluno será 

convidado a refletir a respeito das alternativas 

e dos caminhos propostos pelos movimentos 

sociais e ambientalistas que apontam para os 

princípios do desenvolvimento sustentável. 

Para isso, do ponto de vista conceitual, ele 

será desafiado a compreender as relações dinâ-

micas entre os processos naturais e as formas 

de apropriação dos recursos pelas diferentes 

sociedades. Partindo da questão do esgota-

mento dos recursos naturais e da degradação 

ambiental, a noção de resíduo será relativiza-

da, uma vez que esta pode ser analisada como 

um recurso potencial. Dessa forma, espera-se 

que os jovens analisem a capacidade de su-

porte e os mecanismos de autorregulação dos 

sistemas naturais e as respostas dos sistemas 

técnicos nos períodos de escassez e abundân-

cia de recursos naturais.

Neste volume também vamos trabalhar 

uma “Geografia Comparada da América”. 

A comparação entre alguns países seleciona-

dos é uma estratégia de ensino cujo objetivo 

é problematizar a ideia forjada de unificação 

da América, sem perder de vista a diversidade 

de situações histórico-geográficas dos povos 

americanos. Sabemos que a ideia de unidade 

do continente americano em torno de uma 

tradição comum, fortemente veicula da no en-

sino de Geografia, é uma criação dos coloni-

zadores europeus e precisa ser avaliada com 

senso crítico. 

Assim, em termos de domínio conceitual 

e metodológico dos conhecimentos geográfi-

cos, os alunos são convidados a comparar di-

ferentes países com alguns traços originários 

comuns, uma vez que se formaram a partir 

da crise do sistema colonial e do consequen-

te processo de independência em relação às 
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metrópoles. Ao mesmo tempo, as temáticas 

escolhidas retomam a necessidade de con-

siderar particularidades em processos mais 

gerais, mesmo quando se trata de estabelecer 

analogias entre sociedades próximas e com 

influências mútuas. A comparação da herança  

pré-colombiana do México e do Peru evi-

dencia questões étnicas que até hoje estão na 

agenda política de vários países americanos. 

A comparação das correntes de povoa-

mento da Argentina e do Brasil, por sua vez, 

é uma oportunidade de discutir a formação 

territorial dos países sul-americanos, tendo 

em vista a relação das cidades portuárias lo-

calizadas no Atlântico e os postos avançados 

de colonização no interior do continente. Os 

casos da Colômbia e da Venezuela foram es-

colhidos para ressaltar questões que envolvem 

as zonas de transição entre realidades geográ-

ficas distintas, evidenciando a diversidade de 

situações culturais e econômicas dos sistemas 

montanhosos e da zona costeira. Por fim, a 

comparação dos processos revolucionários de 

Cuba e Haiti permite uma reflexão a respei-

to das tentativas de superação dos problemas 

deixados pelos colonizadores.

Inaugura-se uma abordagem que não pre-

tende concentrar-se exaustivamente nos con-

teúdos geográficos. Em vez disso, por meio da 

amostra de alguns casos, oferece-se aos alunos 

a oportunidade de operar com os conteúdos  

geográficos aprendidos no decorrer do ano, 

para discutir os rumos dos países latino-ame-

ricanos. Os Estados nacionais, compreendidos 

como formações socioespaciais concretas pro-

duzidas no decorrer da história do continente, 

são tomados, neste Caderno, como ponto de 

partida e de chegada dos estudos de Geografia 

da América.

Conhecimentos priorizados

No primeiro semestre, os alunos tiveram 

a oportunidade de analisar as fontes e matri-

zes energéticas utilizadas pelas diversas so-

ciedades ao longo do tempo. A discussão da 

exploração dos recursos energéticos ocorreu 

a partir de uma perspectiva dinâmica, enfati-

zando que o fluxo de energia é um processo ne-

cessário para manter o equilíbrio dos sistemas 

terrestres. Como foi debatido com os alunos, 

nada se encontra de fato em estado de equilí-

brio na Terra. É o desequilíbrio entre os com-

ponentes dos sistemas terrestres que torna o 

planeta vivo e em permanente transformação. 

O estudo desses mecanismos de funcionamen-

to dos sistemas terrestres foi importante para 

o desenvolvimento de uma visão integrada da 

relação sociedade-natureza no debate a res-

peito da questão energética. A discussão pro-

posta neste volume é uma continuidade desse 

trabalho, inserindo novos aspectos na análise 

já iniciada, que envolvem o impacto ambien-

tal e as políticas ambientais alternativas ao 

atual modelo de desenvolvimento. Assim, no 

decorrer das atividades do presente Caderno, 

os alunos vão perceber a necessidade de con-

siderar, na análise geográfica da crise ambien-

tal, uma grande variedade de escalas.

Nem todo impacto ambiental tem, neces-

sariamente, implicações na escala global. O 

book_GEO_7S_CP_VOL2.indb   8 07/08/14   14:17



9

Geografia – 7a série/8o ano – Volume 2

fenômeno das ilhas de calor, por exemplo, 

resulta da mudança da temperatura no am-

biente urbano em função da verticalização 

das edificações e da impermeabilização do 

solo urbano. Ainda que tais mudanças se-

jam impactantes na escala local, seu efeito 

é praticamente nulo para o aquecimento 

global. Da mesma forma, a desertificação 

e a chuva ácida são processos conheci-

dos com forte impacto na escala regional.  

Nenhum deles pode ser comparado ao im-

pacto causado em escala planetária pelo des-

matamento, pela queimada de florestas e pela 

emissão de gases poluentes oriundos do uso 

de combustíveis fósseis. Assim, as Situações 

de Aprendizagem 1, 2, 3 e 4 sugeridas para 

o volume 2 têm como eixo condutor o estu-

do da presença e distribuição dos recursos 

naturais na Terra, diretamente relacionados 

com seus usos potenciais. Como as trans-

formações dos materiais terrestres ocorrem 

em proporções e padrões variáveis no decor-

rer de diferentes escalas espaço-temporais o 

encadea mento das atividades considera:

 f  o estado de conservação da massa e da 

energia nos sistemas naturais;

 f  as condições de extração desses recursos 

associadas ao avanço tecnológico de cada 

época;

 f  a oferta, a demanda e as tendências mun-

diais de mercado de recursos minerais, 

determinadas por forças econômicas cada 

vez mais amplas;

 f  a insustentabilidade do modelo de desen-

volvimento vigente;

 f  a necessidade de encontrar alternativas 

que resultem em um melhor equilíbrio nos 

padrões de consumo, garantindo um bem-

-estar mínimo a todos, sem ultrapassar a 

capacidade de regeneração dos sistemas 

naturais.

Já as Situações de Aprendizagem 5, 6, 7 e 

8 fundamentam-se na categoria formação so-

cioespacial formulada pelo geógrafo Milton 

Santos. Ela reúne os conceitos de sociedade 

e de espaço, este último entendido também 

como instância social. Parte-se do pressu-

posto de que o conceito de formação social 

expressa a evolução de determinada socieda-

de em sua totalidade histórico-concreta, que, 

segundo Milton Santos, não pode prescindir 

de uma dimensão espacial, posto que a socie-

dade só se torna concreta por meio do espaço 

que produz, e que o espaço só é inteligível 

por intermédio da sociedade. Nas análises 

geográficas, a categoria formação socioespa-

cial aplica-se ao Estado e à sua base territo-

rial historicamente delimitada, que funciona 

como uma escala de mediação entre a estru-

tura interna de uma sociedade nacional e os 

vetores externos que a transformam e são 

por ela transformados. Trata-se, portanto, 

de uma escala de mediação entre o lugar, a 

região e o mundo, conceitos centrais da abor-

dagem geográfica.

Para tanto, analisaremos o continen-

te americano, que também resulta de uma 

produção intelectual, aquela gerada pelas 

Grandes Navegações e pelas Expedições Ex-

ploratórias do século XVI, que o reconhece-

ram e o nomearam. As múltiplas civilizações 
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que compartilhavam esse espaço não conhe-

ciam todos os seus contornos, sua extensão 

ou sua diversidade.

No entanto, as instituições coloniais rom-

periam a suposta unidade da América. As me-

trópoles europeias (Espanha, Portugal e, mais 

tarde, Inglaterra, França e Holanda) fraciona-

ram de forma definitiva as terras americanas, 

fazendo surgir a América Hispânica, a Amé-

rica Lusitana e a América Anglo-Saxônica.  

Em cada uma delas, ameríndios, africanos 

e europeus se mesclaram de maneira dife-

rente, engendrando uma forma particular 

de povoamento ou exploração e processos 

igualmente distintos de apropriação e va-

lorização dos territórios. Neste Caderno, 

estudaremos elementos desses processos e 

destacaremos algumas das formações so-

cioespaciais configuradas a partir da Crise 

do Sistema Colonial e da emergência dos 

Estados nacionais independentes.

No contexto atual, marcado pelo estreita-

mento dos laços econômicos e culturais entre 

os países das Américas do Sul e Central e pela 

integração física e energética do Brasil com os 

demais países sul-americanos, os conhecimen-

tos priorizados neste Caderno adquirem espe-

cial relevância. Esperamos que as Situações de 

Aprendizagem propostas auxiliem na constru-

ção do arcabouço analítico e conceitual neces-

sário à compreensão das iniciativas voltadas 

para a consolidação de blocos econômicos de 

escala continental e subcontinental entre os 

países americanos, que serão estudados nas 

séries/anos posteriores.

Competências e habilidades

A primeira temática proposta no volume 

da 7a série/8o ano mantém os alunos próximos 

da reflexão a respeito do futuro do planeta, 

reforçando ainda mais o estudo da Geografia 

como um exercício de cidadania. Para isso, 

eles serão desafiados a se posicionar diante 

de situações reais, estimulando-os ao julga-

mento de situações-problema e ampliando a 

capacidade de argumentação e de expressão 

oral e escrita.

A presente proposta foi planejada tendo 

em vista o interesse crescente pelas questões 

ambientais. Você poderá verificar o que os alu-

nos conhecem sobre organizações não gover-

namentais ambientalistas, sobre o chamado 

gás de efeito estufa, sobre os problemas gera-

dos pela poluição das águas e pela destruição 

da biodiversidade. A partir desse diagnóstico, 

você terá novamente a chance de incentivar os 

alunos a interpretar informações organizadas 

e representadas de diferentes maneiras, elabo-

rar hipóteses explicativas e desenvolver uma 

atitude de questionamento diante dos padrões 

de consumo da sociedade atual. 

No decorrer do ano, os alunos também fo-

ram estimulados a perceber a importância da 

dimensão temporal na produção do espaço. 

Dessa forma, tornou-se evidente não ser pos-

sível estudar a produção do espaço geográfico 

sem considerar sua historicidade.

O presente material oferece apoio para que 

você explore os conteúdos por meio da análise 
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da herança pré-colombiana, em especial nos 

territórios que hoje constituem o México e o 

Peru. Do ponto de vista geográfico, o proces-

so histórico se materializa na formação terri-

torial dos países.

A escolha da diferenciação das corren-

tes de povoamento na Argentina e no Brasil 

foi planejada com esse propósito. A discus-

são em sala de aula não deverá ficar restrita 

apenas aos estudos de caso. Espera-se que os 

conteúdos trabalhados permitam o estabele-

cimento de semelhanças e diferenças socio-

culturais entre as correntes de povoamento 

sul-americanas.

Evidentemente, a análise desses processos 

demonstrará não apenas similaridades entre 

os países latino-americanos, mas um quadro 

de diversidades. Este Caderno destaca espe-

cialmente os contrastes que distinguem o po-

voamento da Colômbia e da Venezuela.

Por fim, para analisar histórica e geografi-

camente os processos de formação política e 

econômica dos países latino-americanos, fo-

ram selecionados Cuba e Haiti. A análise da 

situação atual desses dois países é uma boa 

oportunidade para o debate das perspectivas 

de desenvolvimento regional.

Ao final do volume, espera-se que os alu-

nos sejam capazes de:

 f identificar elementos representativos da he-

rança pré-colombiana no Peru e no México;

 f diferenciar as correntes de povoamento 

que integraram o processo de formação 

territorial da Argentina e do Brasil;

 f estabelecer semelhanças e diferenças socio-

culturais entre as correntes de povoamento 

sul-americanas.

metodologia e estratégias

As Situações de Aprendizagem deste Ca-

derno exigem aulas expositivas, leituras pro-

gramadas e exercícios individuais, necessários 

para a discussão e o trabalho em grupo. De-

senvolvendo as atividades previstas e com-

parando as informações fornecidas por você, 

professor, com suas próprias observações, o 

aluno é convidado a entrar em contato com a 

forma pela qual a Geografia analisa a realida-

de, envolvendo um desempenho com diferen-

tes níveis de compreensão:

tipo níveis de compreensão

1
Identificação e relacionamento de 
evidências.

2
Explicação de fenômenos, aplicando 
conhecimentos geográficos.

3
Interpretação de contextos 
histórico-geográficos.

4 Confrontação e crítica de ideias.

5
Exposição de suas posições, selecio-
nando e ordenando argumentos emba-
sados em fundamentações científicas.

Também sugerimos que, a partir do conteú-

do proposto, você convide os alunos a elabo-

rar mapas, com o objetivo de fazer uma síntese 

geográfica. Além de novos exercícios carto-

gráficos, que aprofundam e ampliam o leque 

de alternativas para representar a informação  
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geográfica, também são propostas discussões 

de vídeos e de artigos de jornal.

Avaliação

Entre as sugestões propostas, estão previs-

tos exercícios individuais com o objetivo de 

avaliar a participação do aluno no processo 

de ensino-aprendizagem, que também são ins-

trumentos fundamentais para que você avalie 

quais conceitos e procedimentos apresentam 

maior ou menor nível de compreensão por 

parte dos alunos. Diante desses resultados, su-

gere-se que você retome o conteúdo por meio 

de uma recuperação processual, apresentando 

novas atividades que lhe permitirão recompor 

o que não ficou claro para os alunos. Além da 

produção individual, sempre que possível se-

rão propostos trabalhos em grupo para o exer-

cício da discussão e do debate, o que resultará 

em relatórios de síntese e também contribuirá 

para o desenvolvimento da capacidade argu-

mentativa e da expressão oral. 

Para sistematizar essas estratégias, apre-

sentamos um modelo de ficha de avaliação 

que leva em conta os objetivos propostos. Su-

gerimos sua utilização ao final de cada ativi-

dade, de acordo com o modelo a seguir:

Avaliação das 
atividades

objetivos atingidos

1. Muito bom
Atingiu plenamente os 
objetivos propostos.

2. Bom
Atingiu grande parte dos 
objetivos propostos.

3. Regular
Atingiu os objetivos 
mínimos essenciais.

4. Insuficiente
Não atingiu os objetivos 
mínimos essenciais.
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SituAçõES dE AprEndizAgEm

cursos. Assim, os alunos serão desafiados 

a observar atentamente o ambiente da sala 

de aula e seus arredores, buscando identi-

ficar equipamentos e utensílios fabricados 

com produtos originados dos mais diversos 

tipos de minerais. 

SITuAçãO DE APRENDIzAGEM 1 
A APROPRIAçãO DESIGuAL DOS RECuRSOS NATuRAIS

Como fazemos parte de uma socieda-

de extremamente dependente da explora-

ção de recursos minerais, sugerimos como 

primeira atividade do volume a análise de 

inúmeras situações da vida cotidiana rela-

cionadas ao uso e à apropriação desses re-

Competências e habilidades: identificar recursos minerais utilizados no cotidiano; diferenciar re-
cursos renováveis de não renováveis; aplicar conceitos relativos à Geologia; propor formas de 
intervenção solidária no ambiente escolar relativas à coleta e ao envio de produtos descartáveis 
para a reciclagem.

Conteúdos: reservas minerais; recursos minerais; jazidas minerais; minério; lavra; mina; recursos 
naturais não renováveis; resíduos sólidos; reciclagem.

Sugestão de estratégias: aulas expositivas; trabalhos em grupo; observação de campo; exercícios 
individuais.

Sugestão de recursos: ficha de observação; ilustrações; mapas e gráficos.

Sugestão de avaliação: relatório em grupo; redação.

Etapa prévia – Sondagem inicial e 
sensibilização

Sugerimos que você inicie o trabalho da 

seção Para começo de conversa do Cader-

no do Aluno diferenciando os conceitos de  

recurso mineral, reserva mineral, jazida mi-

neral e minério, apresentando o diagrama da 

Figura 1.

Por meio deste diagrama, discuta com os 

alunos a terminologia específica do tema, o 

que será bastante útil para o trabalho a ser 

desenvolvido na seção Para começo de con-

versa. Em primeiro lugar, a expressão “re-

curso mineral” diz respeito aos materiais 

rochosos que são utilizados ou podem ser 

explorados para uso humano. Esses recursos 

podem ser divididos em diferentes categorias, 
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de acordo com o grau de conhecimento téc-

nico, interesse e viabilidade econômica. As-

sim, a reserva mineral é a parte do recurso 

mineral identificada e reconhecida pelo seu 

valor econômico. Quanto maior a concentra-

ção de substâncias minerais em determinada 

reserva, maior será sua viabilidade econômi-

ca. Minério é o material rochoso com alta 

concentração de substâncias que interessam 

economicamente à atividade extrativa. O lo-

cal onde o minério é explorado denomina-se 

jazida mineral, e a lavra é o conjunto de ope-

rações necessárias para a retirada do minério 

da jazida. 

Os alunos devem ser informados de que 

substâncias minerais, como ferro, manga-

nês e chumbo, participam da composição 

química média da crosta terrestre e, portan-

to, numa jazida mineral, concentram-se em 

maior quantidade. O ferro, por exemplo, 

pode ser encontrado em diversos tipos de 

rocha na forma de hematita (Fe2O3). O que 

difere a jazida mineral de ferro da de outros 

materiais rochosos é o seu grau de pureza. As 

jazidas viáveis economicamente são aquelas 

formadas praticamente por hematita concen-

trada. As jazidas minerais em exploração são 

denominadas minas.

Como os recursos minerais resultam da 

concentração de substâncias nos materiais 

rochosos, seu tempo de formação é muito 

mais longo (milhões de anos) do que a ve-

locidade de sua exploração econômica. Por 

causa disso, é importante alertar os alunos 

de que o que estará em discussão é o uso de 

recursos naturais não renováveis, pois sua 

extração é altamente impactante e exige o 

debate da conservação do recurso e de sua 

exploração sustentável.

Para finalizar, oriente os alunos na rea-

lização da atividade proposta no Caderno 

do Aluno, em que eles deverão explicar o 

significado dos conceitos apresentados: re-

curso mineral, reserva mineral, jazida mi-

neral e minério.

Figura 1 – Recursos x reservas. Fonte: TOLEDO, Maria Cristina Motta de; FAIRCHILD, Thomas Rich; TEIXEIRA, Wilson. 
Decifrando a Terra. São Paulo: Ibep, 2007. p. 452.
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Prosseguindo a sondagem, desafie a 

turma a refletir sobre o emprego extrema-

mente diversificado dos recursos minerais 

com a atividade a seguir proposta na se-

ção Desafio!, no Caderno do Aluno.

Observando o ambiente da sala de aula, pro-

cure agrupar os objetos escolares do ponto de 

vista da utilização de recursos minerais. Preencha 

a ficha de observação de acordo com a classifica-

ção proposta no quadro a seguir (Quadro 1).

Classificação das substâncias minerais e sua utilização por categorias
minerais Categorias Exemplos

Metálicos

Ferrosos Ferroligas
Ferro, manganês,  

cromo, níquel

Não ferrosos

Básicos Cobre, chumbo, zinco

Leves Alumínio, magnésio, titânio

Preciosos Ouro, prata, platina

Raros Berílio, césio, lítio

não metálicos

Materiais de construção Areia, cascalho, brita

Cimento Calcário, argila, gipsita

Cerâmica Argilas, feldspato, sílica

Isolantes Amianto, mica

Pigmentos Barita, ocre, titânio

Quadro 1 – Classificação das substâncias minerais e sua utilização por categorias. Fonte: TOLEDO, Maria Cristina Motta de;  
FAIRCHILD, Thomas Rich; TEIXEIRA, Wilson. Decifrando a Terra. São Paulo: Ibep, 2007. p. 456. Adaptado para fins didáticos.

Num primeiro momento, cada aluno deve 

ser orientado a preencher sua própria ficha de 

observação. Após alguns minutos, sugira que 

eles troquem entre si as respostas, comparando 

os dados com os colegas mais próximos. 

Espera-se que os alunos  percebam a grande variedade de 

recursos minerais existentes nos objetos da sala de aula. O 

preenchimento do quadro dependerá do tipo de material 

que foi utilizado na construção da escola.

Ficha de observação

parte da sala ou objeto escolar matéria-prima principal prováveis recursos minerais

Piso Cerâmica Argilas, feldspato, sílica

Forro Cimento Calcário, argila, gipsita

Telhado Isolantes Amianto, mica

Janelas e portas Metais leves Alumínio

Carteiras escolares Ferroligas Ferro

Quadro-negro (lousa) Cimento Calcário, argila, gipsita

Caderno Celulose da polpa de madeira
Talco (a produção de papel utiliza grande 
quantidade de talco, mineral não metálico 
do grupo das cerâmicas)
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Para concluir essa análise, pergunte a eles 

que outros recursos substituiriam os observa-

dos naquele ambiente. Por exemplo, o piso de 

cerâmica poderia ser de cimento queimado; 

as janelas de alumínio poderiam ser substi-

tuídas por estruturas de madeira.

Etapa 1 – A produção e o consumo 
desigual dos recursos minerais

Como a distribuição das jazidas 

minerais pela superfície terres-

tre é irregular, propomos no  

Caderno do Aluno, na seção Pesquisa indi-

vidual, que pesquisem e comparem mapas 

das estruturas geo lógicas e de ocorrência de 

reservas minerais para estabelecer associa-

ções. utilizando como exemplo o caso brasi-

leiro, oriente os alunos a levantar informações 

a esse respeito no material didático e de 

apoio existente na escola. Com base na pes-

quisa, sugerimos duas questões a seguir, dis-

poníveis também no Caderno do Aluno.

1. Quais as principais estruturas rochosas 

cristalinas e sedimentares encontradas no 

território brasileiro?

Espera-se que os alunos localizem nos mapas a existência 

das bacias sedimentares da Amazônia, do Maranhão, do 

Pantanal e do Paraná. Entre as estruturas rochosas cristalinas, 

destacam-se o escudo das Guianas, o Atlântico, o do Brasil 

Central e o Uruguaio sul-rio-grandense.

2. Que tipo de recursos minerais pode ser en-

contrado nessas estruturas rochosas?

Nas bacias sedimentares são encontrados recursos mi-

nerais energéticos – como o carvão, o gás e o petróleo – 

 e também as principais ocorrências de bauxita, minério fun-

damental à produção de alumínio. Por sua vez, são nos escu-

dos cristalinos que se localizam as jazidas minerais de manga-

nês, ferro, níquel, diamante, urânio, entre outros. 

utilizando-se das informações obtidas 

pelos alunos, você poderá conduzir alguns 

questionamentos acerca dos processos na-

turais de formação das reservas minerais. 

Qual seria a diferença das substâncias mi-

nerais incrustadas nas rochas cristalinas 

em relação àquelas existentes nas rochas 

sedimentares?

Sugerimos que você aguarde alguns mi-

nutos para verificar quais alunos teriam 

respostas para esta pergunta. O importante 

aqui é estimular a turma a formular suas hi-

póteses. Eles terão de pensar em respostas 

relacionadas com o processo de formação 

Borracha
Borracha natural do látex 
extraído das seringueiras

Sílica (quanto mais sílica, do grupo das 
cerâmicas, mais áspera é a borracha)

Caneta
Tubo de plástico que armazena 
tinta de secagem rápida, com 
uma esfera metálica na ponta

Minerais metálicos ferrosos (a tinta possui 
pigmentos de minerais metálicos ferrosos 
que definem a cor. A esfera metálica é de 
aço, formado por ferroligas)

Lápis Madeira que reveste a grafite
Argila (a dureza do lápis é determinada pela 
quantidade de argila misturada na grafite)

Quadro 2.
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dessas rochas. Nesse sentido, espera-se que 

relacionem as rochas cristalinas a formações 

geológicas bem mais antigas do que as sedi-

mentares, datando-as no arqueozoico e pro-

terozoico (logo, no período pré-cambriano). 

Essas rochas foram submetidas a tempera-

tura e pressão elevadas, o que propiciou a 

formação de cristais microscópicos, favore-

cendo, pela lentidão de sua formação, a con-

centração de certas substâncias minerais. 

Já as rochas sedimentares, como o próprio 

nome indica, foram formadas pelo acúmu-

lo de sedimentos em bacias que, do ponto 

de vista geológico, formaram-se a partir da 

era paleozoica. São, portanto, mais recen-

tes que as cristalinas. O recurso mineral se 

formou por soterramento e confinamento de 

elementos debaixo de muitas camadas sedi-

mentares, sendo de origem orgânica, como 

no caso do carvão mineral e do petróleo, ou 

por deposição, como é o caso do ouro en-

contrado em bacias sedimentares.

Caso a turma tenha alguma dificuldade 

em responder à pergunta, você poderá es-

timular os alunos a partir do exemplo do 

ouro. Trata-se de uma substância mineral 

que pode ser encontrada tanto nas rochas 

cristalinas quanto em bacias sedimentares. 

O que explicaria esse fato? Qual jazida se 

formou primeiro?

Na dificuldade da discussão coletiva, 

uma boa estratégia para garantir a parti-

cipação de todos é a formação rápida de 

duplas com os colegas próximos. Após al-

guns minutos, as duplas podem ser agrupa-

das e, no final, podem trocar suas ideias e 

apresentá-las para a turma. Espera-se que 

tal procedimento crie o hábito do debate e 

da postura ativa dos alunos diante do de-

safio do conhecimento. Você poderá obser-

var quais deles ficaram mais entusiasmados 

com tais reflexões.

Espera-se que os alunos percebam que o 

território brasileiro foi formado por estru-

turas superpostas de diferentes épocas. As 

rochas cristalinas são muito mais antigas 

e, portanto, o ouro existente nos escudos 

se formou primeiro, depois de um longo 

processo de resfriamento das rochas. Com 

o processo de erosão e deposição do mate-

rial erodido nas depressões e fundos de vale, 

formaram-se as jazidas de ouro das bacias 

sedimentares.

Mas a irregularidade na distribuição dos 

recursos minerais é apenas um aspecto da 

diferencialidade espacial da produção mine-

ral. Mais importante do que isso é conside-

rar a relação profundamente desigual entre 

os centros produtores e consumidores no 

mercado mundial de minérios. 

Conforme o relatório da uNC TAD,  

united Nations Conference on Trade and 

Development 2011-2013, a extração de mi-

nério de ferro voltou a crescer. Esse miné-

rio, fundamental na produção do aço, teve 

crescimento destacado na Austrália, no Bra-

sil e na China. Em 2011, o comércio do mi-

nério de ferro bateu todos os recordes com 

o montante de 1 115 milhões de toneladas. 
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Boa parte desse montante vem dos países 

em desenvolvimento (49,5%).

Esse aumento importante na extração e 

comercialização do minério de ferro está re-

lacionado à recuperação da produção mun-

dial de aço, com destaque absoluto para a 

China. Esse país em 2011 importou 60,1% 

do minério de ferro comercializado interna-

cionalmente.

Leitura e análise de gráfico e tabela 

1. Sugerimos agora, para a conclusão do es-

tudo deste tema, o trabalho com o gráfico 

da Figura 2 e a tabela do Quadro 3, dis-

poníveis no Caderno do Aluno, que tratam 

do mercado mundial de ferro e de aço.

principais países compradores de minério de 
ferro brasileiro – 2012 

Alemanha
     2,95%Omã

3,06%
Itália

4,09%
Holanda

4,56%
Coreia do Sul

4,97%

Japão
9,71%

Outros
21,93%

Argentina
2,95%

China
 45,78%

Figura 2 – Principais países compradores de minério de fer-
ro brasileiro – 2012. Fonte: Informações e análises da econo-
mia mineral brasileira – 2012. Instituto brasileiro de minera-
ção  – IBRAM. Disponível em: <http://www.ibram.org.br/ 
sites/1300/1382/00004035.pdf>. Acesso em: 25 abr. 2014.

maiores produtores de aço, 2012

país
produção (milhares 

de toneladas)

China 716 542

Japão 107 232

Estados unidos 88 695

Índia 77 561

Rússia 70 426

Coreia do Sul 69 073

Alemanha 42 661

Turquia 35 885

Brasil 34 524

ucrânia 32 975

Quadro 3 – Maiores produtores de aço, 2012. Fonte: World 
Steel Association (Worldsteel). A produção anual de aço 
bruto por país e região 1980-2012. Disponível em: <http://
www.worldsteel.org/dms/internetDocumentList/statistics-
archive/production-archive/steel-archive/steel-annually/steel_
yearly_1980-2012/document/Steel%20annual%201980-2012.
pdf>. Acesso em: 25 abr. 2014.

a) Qual é o destino do minério de ferro ex-

traído no Brasil?

O Brasil exporta principalmente para China, Japão, Coreia 

do Sul e países europeus, como Holanda, Itália e Alemanha. 

Além de Argentina, Omã, entre outros.

b) Explique por que alguns países men-

cionados na resposta anterior foram os 

principais produtores de aço em 2012.

Trata-se de países que se destacam na produção de aço, pro-

duzido a partir do ferro, mas que possuem reservas reduzidas. 

Espera-se que os alunos percebam a relação entre o consu-

mo de ferro e a produção do aço. 

c) Quais foram os três principais produto-

res de aço em 2012?

China, Japão e Estados Unidos. Considerada a maior produ-

tora de aço em 2012, a China necessita complementar sua 
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produção interna com minério de ferro importado. Em se-

guida, o Japão, que desde o final da Segunda Guerra Mun-

dial, vem aumentando seu ritmo industrial, sustentado por 

uma forte indústria de base que dá suporte a sua produção 

de bens de consumo, principalmente duráveis. Nesse sen-

tido, é mais econômico para o Japão importar o ferro em 

estado bruto e realizar a transformação em seu território. E 

em terceiro lugar, os Estados Unidos, que também importam 

grande parte do minério de ferro para produzir aço. 

Para concluir a aula, a turma po-

derá ser desafiada a responder à 

seguinte pergunta, na seção Lição 

de casa, no Caderno do Aluno.

Os recursos minerais são recursos naturais 

não renováveis, isto é, não são repostos na na-

tureza em um tempo curto. Explique.

Os recursos minerais são considerados não renováveis 

porque sua formação envolve processos naturais de lon-

ga duração, como a formação dos materiais rochosos e 

a alteração desses materiais pelo efeito da temperatura 

e da pressão. Por exemplo: as jazidas de ferro encontra-

das no Brasil formaram-se há bilhões de anos a partir da 

solidificação do magma no interior da crosta terrestre.

Etapa 2 – nem tudo o que é descar-
tado é lixo

Dando continuidade ao debate sobre a 

utilização dos recursos minerais e as suas 

possibilidades de aproveitamento, sugerimos 

que você destaque a questão da reciclagem de 

materiais como estratégia para reduzir o con-

sumo desses recursos, os gastos com energia 

e outros insumos na produção industrial e a  

produção de lixo.

Leitura e análise de imagem

Para iniciar a conversa nesta etapa, apresente 

o símbolo da reciclagem (Figura 3) e proponha 

as questões presentes no Caderno do Aluno.

Figura 3 – Símbolo da reciclagem.

1. O que você acha que é lixo? Dê exemplos.

Nesse levantamento de opiniões da turma, você conseguirá per-

ceber se os alunos ainda possuem a ideia de que lixo é tudo o 

que é descartado ou se já têm algum conhecimento sobre a de-

finição de resíduo e reaproveitamento e reciclagem. De modo 

geral, é importante, nesse momento, que os alunos entendam 

o que se está chamando de lixo (considerando, para efeito desta 

atividade, apenas o “lixo doméstico”). Provavelmente, os alunos 

mencionaram que restos de alimentos, embalagens, latas, gar-

rafas etc., quando descartados e misturados, tornam-se aquilo a 

que se denomina lixo, e dificilmente podem ser aproveitados.

2. O que significa esse símbolo?

Significa que um determinado produto pode ser destinado 

ao descarte seletivo e o seu material pode ser reciclado. Hoje 

é muito comum nas embalagens, pois é fundamental para 

alertar os consumidores.

3. Por que é importante que esse símbolo 

apareça em mercadorias produzidas com 

matérias-primas minerais?

O símbolo da reciclagem, que aparece em produtos e  
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embalagens que podem ser reutilizados, como garrafas de 

vidro, embalagens longa vida ou latas de alumínio, incentiva 

a prática da reciclagem, que reduz a  retirada de recursos da 

natureza, evitando o desperdício desses recursos e tornando 

sustentáveis muitas atividades industriais.

4. Em sua opinião, o lixo pode ser aproveitado?

Quando, por exemplo, restos de alimentos, embalagens, 

latas, garrafas etc. são devidamente separados, podem ser 

reaproveitados ou reciclados.  Como, por exemplo, a pro-

dução de adubo a partir de restos de comida; o reaprovei-

tamento de potes de vidro para guardar alimentos e outros 

produtos; a reciclagem do alumínio para ser utilizado na 

produção de novas latas. É importante esclarecer que re-

síduos são sobras ou restos do processo produtivo ou de 

consumo, têm valor e podem ser reutilizados ou reciclados.

A seguir sugerimos que apresente aos 

 alunos a política dos 5 R’s e discuta como tra-

tar a geração de resíduos.

A política dos 5 r’s

Pode-se dizer que as preocupações com a coleta, o tratamento e a destinação dos resíduos 
sólidos representam, porém, apenas uma parte do problema ambiental. Vale lembrar que a 
geração de resíduos é precedida por uma outra ação impactante sobre o meio ambiente – a 
extração de recursos naturais.

A política dos 5 R’s deve priorizar a redução do consumo e o reaproveitamento dos mate-
riais em relação à sua própria reciclagem.

 f Reduzir
 f Repensar
 f Reaproveitar
 f Reciclar
 f Recusar consumir produtos que gerem impactos socioambientais significativos

Os 5 R’s fazem parte de um processo educativo que tem por objetivo uma mudança 
de hábitos no cotidiano dos cidadãos. A questão-chave é levar o cidadão a repensar seus 
valores e práticas, reduzindo o consumo exagerado e o desperdício.

O quarto R (reciclagem) é colocado em prática pelas indústrias que substituem parte da 
matéria-prima por sucata (produtos já utilizados), seja de papel, vidro, plástico ou metal, entre 
outros. Ainda é preciso que se amplie o mercado para produtos advindos deste processo. 

Com a valorização da reciclagem, as empresas vêm inserindo, nos produtos e em suas 
embalagens, símbolos padronizados que indicam a composição dos materiais. Esse tipo 
de rotulagem ambiental tem, também, por objetivo facilitar a identificação e separação 
dos materiais, encaminhando-os para a reciclagem.

As vantagens dessas práticas estão na redução do(a):

 f Extração de recursos naturais;
 f Redução dos resíduos nos aterros e o aumento da sua vida útil;
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 f Redução dos gastos do poder público com o tratamento do lixo;

 f Redução do uso de energia nas indústrias e intensificação da economia local (sucatei-

ros, catadores, etc.).

Fonte: Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/concursos-e-premios/premio-a3p/item/ 
9410-a-pol%C3%ADtica-dos-5-r-s>. Acesso em: 12 dez. 2013.

Durante o diálogo com os alunos, sugeri-

mos alguns pontos de reflexão:

 f A reciclagem representa a solução dos 

problemas ambientais associados ao tema 

 produção e consumo?

 f Como a publicidade e a propaganda in-

fluenciam no consumo?

 f Considerando a política dos 5 R’s, por que 

a redução do consumo e a reutilização não 

apresentam a mesma disseminação que a 

reciclagem?

Leitura e análise de texto

Em primeiro lugar, explore em aula os car-

tazes elaborados pela Associação Brasileira 

dos Fabricantes de Latas de Alta Reciclabili-

dade (Abralatas) sobre o processo de trans-

formação das chapas de alumínio em latas e 

a reciclagem das latas de alumínio (Figuras 4 

e 5). Em seguida, proponha as seguintes ques-

tões, presentes no Caderno do Aluno.

1. Quais os problemas que a atividade indus-

trial representada no primeiro cartaz pode 

provocar no ambiente?

Espera-se que o aluno explore elementos da figura para 

concluir que a produção de latinhas envolve o consumo de 

chapas de alumínio e mencione que o processo de transfor-

mação industrial da bauxita em alumínio utiliza grande quan-

tidade de água e energia. 

2. De que forma a atividade industrial repre-

sentada no segundo cartaz pode ajudar a 

resolver os problemas descritos na ques-

tão anterior?

A reciclagem do alumínio contribui no sentido de preservar 

as reservas de bauxita e de economizar a energia e a água 

necessárias para a transformação da bauxita em alumínio.

Aproveite também para informar aos alu-

nos que:

 f 74 latas produzidas consomem 1 kg de 

alumínio;

 f com uma chapa de alumínio de 1 m de 

comprimento por 1,72 m de largura po-

dem ser produzidas 99 latinhas;

 f o alumínio é um minério oriundo da bauxi-

ta e para extraí-lo é necessário um processo 

industrial que utiliza grande quantidade de 

água e de energia;

 f cada 1 000 kg de alumínio reciclado repre-

senta 5 000 kg de minério bruto (bauxita) 

poupados. A reciclagem do alumínio tam-

bém representa uma grande economia de 

energia, pois nessa atividade são consumi-

dos 5% da energia necessária para se pro-

duzir o alumínio primário.
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Figura 4 – Cartaz  sobre a produção de latas de alumínio para bebidas. Fonte: Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alta 
Reciclabilidade (Abralatas).
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Figura 5 – Cartaz sobre o processo de reciclagem de latas de alumínio para bebidas. Fonte: Associação Brasileira dos 
Fabricantes de Latas de Alta Reciclabilidade (Abralatas).
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No Caderno do Aluno, na seção 

Pesquisa de campo, sugerimos 

que a turma organize uma pes-

quisa a respeito dos resíduos acumulados 

diariamente na escola, no seu entorno, no 

bairro, e nas residências dos alunos, confor-

me as circunstâncias locais. Os alunos pode-

riam se concentrar apenas no levantamento 

das latas de refrigerantes consumidas nos 

lugares pesquisados.

Atenção, lembre-se de que, para garantir 

a segurança dos alunos, a atividade de cole-

ta deve ser efetuada sob sua supervisão.

A partir dessas informações, os alunos 

podem ser divididos em grupos para organi-

zar uma coleta seletiva das latinhas durante 

uma semana escolar. Dependendo do núme-

ro de salas de 7a série/8o ano da escola e dos 

turnos das aulas, planeje com seus alunos 

a cobertura de todo o horário de funcio-

namento da escola ou o horário mais con-

veniente, seguindo os locais de coleta que 

forem previamente combinados. 

uma possibilidade de acompanhamento 

do trabalho seria a confecção de um pai-

nel de controle, com os dias da semana e 

o total de latinhas coletadas por dia (veja 

exemplo a seguir). Ao final do levantamen-

to, os alunos podem informar quantos qui-

los de alumínio e quantas chapas metálicas 

foram necessárias para garantir o consumo 

de refrigerantes nos locais pesquisados no 

período.

Coleta seletiva de latas de refrigerantes

Quantidade de latas coletadas

Dia da 
semana

2a 
feira

3a 
feira

4a 
feira

5a 
feira

6a 
feira

Total

Latas 
coletadas

Quadro 4.

Se a unidade escolar já possui um progra-

ma de coleta seletiva, a realização do trabalho 

ficará mais fácil. Basta coletar os dados com 

os responsáveis pelo programa. Caso contrá-

rio, a aula de Geografia poderá ser uma boa 

oportunidade para se discutir formas de man-

ter a coleta permanente de latas, assim como 

a definição do destino desses resíduos para os 

centros de reciclagem, e inclusive discutir o ge-

renciamento de resíduos no seu município e o 

papel das cooperativas.

Para concluir esta etapa, promova mais uma 

discussão sobre a reciclagem em sala de aula, dan-

do ênfase a outra questão ambiental importante: 

o consumo abusivo estimulado pela propaganda.

Assim, desafie a turma a encontrar alterna-

tivas de redução do consumo de refrigerantes 

na escola e/ou no entorno, analisando inclusive 

implicações relativas à saúde da população. Or-

ganizados em pequenos grupos, numa primeira 

parte da aula, os alunos poderão definir metas 

para diminuir o consumo e substituir o produto 

por outros mais saudáveis, bem como elaborar 

estratégias para atingi-las. Após 10 a 15 minu-

tos, os alunos devem apresentar suas propostas. 
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Inevitavelmente, o debate girará em torno dos 

hábitos alimentares e de formas de recipientes 

alternativos, que não produzam mais resíduos.

É esperado que os alunos levantem propostas para o estímulo 

de hábitos mais saudáveis, como a substituição dos refrige-

rantes por sucos naturais ou água. Quanto aos recipientes, 

esperam-se alternativas para o uso de copos de vidro reapro-

veitáveis fornecidos pela cantina, ou mesmo copos de plás-

tico ou alumínio de responsabilidade de cada usuário, entre 

outras sugestões. 

Com base nesse material, proponha um 

trabalho de síntese de tudo o que foi discutido 

até o momento. Cada aluno deverá elaborar 

uma redação com os seguintes tópicos:

 f O impacto ambiental resultante do cres-

cimento do consumo de bebidas em lata.

 f A importância da coleta seletiva e do incen-

tivo aos programas de reciclagem de latas.

 f A situação do consumo de refrigerantes 

em lata na escola e/ou no entorno.

 f A importância da reciclagem das latas de alu-

mínio descartadas na escola e/ou no entorno.

 f Propostas de intervenção para que a esco-

la e/ou o entorno colaborem com o consu-

mo sustentável de alumínio no Brasil.

Para elaborar a redação, o aluno utilizará 

os dados levantados na pesquisa, assim como 

as ideias debatidas em sala de aula, que poste-

riormente poderão ser compartilhadas com a 

comunidade escolar.

No Caderno do Aluno, seção Li-

ção de casa, sugerimos uma ativi-

dade de pesquisa individual que 

contribuirá para aprofundar conhecimentos 

dos alunos sobre os assuntos estudados  

nesta Situação de Aprendizagem, especial-

mente a Logística Reversa. um instrumento 

de planejamento que está relacionado ao ci-

clo de vida dos produtos e a questão das res-

ponsabilidades dos fabricantes, importado- 

res, distribuidores, comerciantes, consumi-

dores e outros atores. Proponha aos alunos 

que compartilhem a pesquisa com a turma. 

Ressaltamos que esta atividade também po-

derá ser utilizada como parte da avaliação 

da aprendizagem.

Na seção Desafio!, para aprofundar a 

discussão sobre a temática estudada nes-

ta Situação de Aprendizagem, sugerimos 

passar para os alunos o vídeo História das 

Coisas, versão brasileira do documentá-

rio The Story of  Stuff, de Annie Leonard 

(2007). O vídeo expõe de forma ilustrada 

e bem explicada a lógica de produção que 

sustenta um modelo de desenvolvimento 

atualmente hegemônico no mundo. Após o 

vídeo, os alunos deverão discutir as ques-

tões a seguir.

a) Quais são os assuntos tratados no  

documentário?
Espera-se que os alunos comentem que o documentário 

trata das etapas da economia dos materiais, com destaque 

para o consumo, publicidade e consumismo. Aborda-se 

também a exploração dos recursos naturais, a poluição 

causada pela produção industrial, a distribuição, o consu-

mo dos produtos industrializados e a produção de lixo na 

sociedade contemporânea e a obsolescência planejada e a 

obsolescência perceptiva. 
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SITuAçãO DE APRENDIzAGEM 2 
DESMATAMENTO, POLuIçãO DOS RIOS E DA ATMOSFERA

Até este ponto do volume, os alunos pu-

deram analisar a importância da produção 

e do consumo de recursos minerais para o 

desenvolvimento econômico mundial. Da 

mesma forma, tiveram a oportunidade de se 

conscientizar da necessidade de alternativas 

de exploração dos recursos minerais com a 

devida preocupação em preservar o meio 

ambiente. 

Nesta Situação de Aprendizagem pro-

pomos destacar a degradação das flores-

tas e a poluição dos recursos hídricos e da  

atmosfera.

b) Em cada uma das etapas (extração, 

produção, distribuição, consumo, tra-

tamento do lixo), mencione um exemplo 

de degradação socioambiental.

Extração: desmatamento; produção: poluição indus-

trial; distribuição: exploração dos trabalhadores – salários  

baixos; consumo: uso intenso da publicidade; tratamento 

do lixo: geração de poluição para incineração do lixo. 

c) Qual é a mensagem do documentário 

sobre a reciclagem?

No documentário, a mensagem principal é de que 

a reciclagem não dá conta de reequilibrar o siste-

ma em crise, já que não conseguimos reciclar 100% 

do lixo doméstico e que grande parte das embalagens 

não é reciclável.

Competências e habilidades: identificar as formas de poluição ambiental em diferentes ambientes; 
caracterizar as causas e consequências do desmatamento; analisar o impacto da expansão dos meios 
de transporte em áreas florestadas; posicionar-se diante de argumentos sobre a implantação ou não 
de rodovias na região Centro-Oeste; analisar os impactos causados pelas atividades humanas que 
contribuem para a escassez hídrica; analisar questões naturais relativas à distribuição dos recursos 
hídricos; identificar elementos naturais e sociais responsáveis pelo aumento do efeito estufa; anali-
sar as consequências climáticas relativas à intensificação do efeito estufa.

Conteúdos: poluição ambiental; desmatamento; crise na disponibilidade de água; efeito estufa.

Sugestão de estratégias: aulas expositivas; trabalhos individuais e em grupo.

Sugestão de recursos: mapas; gráficos.

Sugestão de avaliação: exercícios individuais.
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Etapa prévia – Sondagem inicial e 
sensibilização

Os impactos ambientais causados pelas ati-

vidades econômicas nas florestas, nos rios e na 

atmosfera serão o foco desta Situação de Apren-

dizagem. Porém, esses impactos repercutem em 

escalas geográficas diversas, e é importante que 

os alunos estejam sensibilizados para isso. Nesta 

etapa, propomos um exercício sobre a escala e 

os impactos gerados pela mineração, atividade 

analisada na Situação de Aprendizagem 1.

Leitura e análise de imagem

Considerando as imagens a seguir (Fi-

guras 6 a 9), também presentes no Caderno 

do Aluno, os alunos deverão identificar pelo 

menos dois impactos ambientais resultantes 

da exploração mineral.

©
 M

an
oe

l N
ov

ae
s/

P
ul

sa
r 

Im
ag

en
s

Figura 6 – Extração de bauxita. Projeto Trombetas. Oriximiná 
(PA), mar. 1991.
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Figura 7 – Mineração de bauxita. Rondônia, 1992.
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Figura 8 – Garimpo de ouro do Juruena. Mato Grosso, 2006. 
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Figura 9  –  Mineração. Garimpeiros procurando por ouro no garim-
po de Serra Pelada. Curionópolis (PA), 1992. 

A mineração provoca desmatamento. Além disso, algumas 

substâncias usadas na lavra são altamente tóxicas. É o caso 

do mercúrio utilizado na lavra do ouro, que frequentemen-

te contamina os cursos d’água e o solo por longos períodos.  

A lavagem de minerais pesados, como a cassiterita, provoca o 

assoreamento de rios com enormes volumes de outras subs-

tâncias minerais. A extração mineral também provoca impac-

tos em escala global. Também neste caso os alunos devem ser  
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desafiados a apresentar situações nas quais isso ocorre. A in-

dústria extrativa necessita de muita energia. Se a usina gera-

dora de energia for termoelétrica, por exemplo, a queima de 

combustível fóssil aumenta a emissão de gases de efeito estufa 

na atmosfera, causando impacto em escala global.

A mineração, por mais criteriosa que seja, 

resulta na separação do minério concentrado 

e do rejeito, bastante poluente e danoso ao 

ambiente. Informados sobre isso, os alunos 

podem ser desafiados a pensar em exemplos de 

impactos ambientais que essa atividade gera na 

escala local, ou seja, nos arredores das minas.

Etapa 1 – rodovia Cuiabá-Santarém 
(br 163): a estrada da discórdia

Nesta primeira etapa propomos desen-

volver um debate a respeito de uma das es-

tradas mais polêmicas dos últimos anos, a 

BR 163. Conhecida como Rodovia Cuiabá-

-Santarém, teve as suas obras iniciadas na 

década de 1970, com o objetivo de integrar 

a Amazônia à economia nacional. São 1780 

quilômetros que cortam os Estados do Mato 

Grosso e do Pará. O trecho mato-grossense é 

asfaltado. Alguns especialistas afirmam que 

a pavimentação integral da rodovia possibili-

taria aumentar o escoamento da produção de 

grãos até o terminal portuário de Santarém. 

Por sua vez, os ambientalistas criticam a pa-

vimentação, porque já se sabe que as rodo-

vias construídas na Amazônia favorecem o 

escoamento de madeira extraída da floresta e 

do gado criado na região, atividades que são 

as maiores responsáveis pelo acelerado des-

matamento da floresta. 

Sugere-se que os alunos sejam 

divididos em dois grandes gru-

pos. O primeiro vai reunir infor-

mações que sustentam os argumentos dos 

defensores da pavimentação da rodovia. O 

segundo grupo vai reunir argumentos contrá-

rios. Conforme atividade orientada na seção 

Pesquisa em grupo do Caderno do Aluno.

orientação para os alunos do grupo 1

Para argumentar a favor da pavimen-

tação da estrada, o grupo deve seguir as 

orientações a seguir e, depois, produzir, em 

uma folha avulsa, um relatório sintetizando 

os resultados da pesquisa.

1. Consultar mapas detalhados das regiões 

Centro-Oeste e Norte em um atlas geo-

gráfico escolar e identificar cidades loca-

lizadas às margens da rodovia, a partir 

de Sinop.

2. Consultar, em um atlas geográfico escolar, 

mapas temáticos que mostrem a impor-

tância da cultura de grãos nessa região. 

3. Caso a escola tenha acesso à internet:

 f no site do IBGE <http://www.ibge.gov.br> 

(acesso em: 26 nov. 2013), consultar o link 

Cidades@, apresentado na guia “Canais”. 

Essa página oferece informações sobre to-

dos os municípios do Brasil: total da po-

pulação, principais atividades econômicas, 

serviços e infraestrutura existente;
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 f no site da Cargill <http://www.cargill.

com.br> (acesso em: 26 nov. 2013), acessar 

o Relatório de Impacto Ambiental e ex-

pansão do Terminal Fluvial de Santarém 

2010 (RIMA), disponível para download, 

no qual devem ser procuradas informa-

ções a respeito do Terminal Portuário de 

Santarém. Com base na leitura do texto 

do Relatório, enumerar razões plausíveis 

para a pavimentação da rodovia.

Após os grupos concluírem o trabalho de 

coleta das informações solicitadas, organize 

um debate em sala de aula a respeito da pa-

vimentação da Rodovia BR 163. Ao termina-

rem a exposição de motivos da posição dos 

grupos, problematize com os alunos a situa-

ção, procurando argumentar sobre:

 f a importância de aumentar a competiti-

vidade da agricultura brasileira nos mer-

cados mundiais por meio da diminuição 

dos custos de transporte; 

 f a necessidade de preservar e conservar os 

ecossistemas amazônicos;

 f o envolvimento de diferentes atores e 

agentes, como os produtores de soja, os 

madeireiros, os fazendeiros, os coloni-

zadores da região, os ambientalistas, os 

governos estaduais do Pará e de Mato 

Grosso e o governo federal;

orientação para os alunos do grupo 2

Para argumentar contra a pavimentação 

da estrada, o grupo deve seguir as orien-

tações a seguir e, depois, produzir em uma 

folha avulsa um relatório sintetizando os re-

sultados da pesquisa.

1. Consultar mapas detalhados das regiões 

Centro-Oeste e Norte em um atlas geo-

gráfico escolar e identificar cidades loca-

lizadas às margens da rodovia, a partir 

de Sinop.

2. Pesquisar nos materiais didáticos dispo-

níveis a respeito da importância da pre-

servação das florestas equatoriais e tro-

picais do mundo, em especial da Floresta 

Amazônica.

3. Consultar, em um atlas geográfico es-

colar, mapas temáticos que mostrem a 

degradação ambiental às margens dos 

eixos viários já existentes (Belém-Brasí-

lia e Brasília-Acre).

4. Caso a escola tenha acesso à internet: no 

site do Ministério do Meio Ambiente, 

disponível em: <http://www.mma.gov.br/

florestas/projeto-br-163> (acesso em: 11 

dez. 2013), conhecer as ações do Ministé-

rio para o desenvolvimento de atividades 

sustentáveis na região, tais como a cria-

ção dos Distritos Florestais Sustentáveis.
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 f as consequências decorrentes de cada 

uma das decisões.

Espera-se que os alunos apresentem possí-

veis alternativas para a resolução do impasse 

– substituição da rodovia por uma ferrovia, 

fortalecimento de mecanismos de controle 

do desmatamento, financiamento de medidas 

compensatórias para os danos ambientais, 

entre outras. 

Durante as discussões, estimule os alunos a 

se posicionar diante da situação. Para avaliar 

esta atividade, você poderá sugerir a eles que 

escrevam um texto em forma de ata de assem-

bleia ou mesmo uma carta ao Ministério do 

Meio Ambiente apresentando sua posição e 

seus argumentos.

Etapa 2 – água: um recurso finito

usualmente, a água é compreendida como 

um componente básico e abundante no planeta 

Terra, constantemente renovada por meio de um 

ciclo que mantém a troca permanente entre os 

reservatórios (oceanos, águas subterrâneas, rios, 

lagos, calotas glaciais) por meio da evaporação/

transpiração, condensação/chuvas, infiltração/

percolação, entre outros processos. No entanto, 

em função da poluição das águas e da distribui-

ção profundamente desigual desse recurso na 

superfície terrestre, tem crescido a consciência 

de que esse é um recurso finito.

Em julho de 2010, a Assembleia Geral das 

Nações unidas reconheceu o direito à água e ao 

saneamento e admitiu que a água potável limpa 

e a melhoria do saneamento são parte integran-

te da satisfação de todos os direitos humanos.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) 

considera que o acesso à água é um direito 

de todo cidadão e estabelece que são neces-

sários entre 20 e 50 litros de água por pes-

soa, por dia, para assegurar a satisfação das 

necessidades básicas e a minimização dos 

problemas de saúde.

Sobre esse tema sugerimos na seção De-

safio! a seguinte atividade a ser desenvolvida 

pelos alunos.

De acordo com a Organização das Na-

ções unidas (ONu), em 2011, o consumo 

doméstico de água per capita nos países com 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

muito elevado, de 425 litros por dia, é mais 

do que o sêxtuplo do que se verifica nos paí-

ses com IDH baixo, onde se consome, em 

média, 67 litros por dia.

E o seu consumo diário de água, você sabe 

qual é? Esse é o seu desafio.

Qual é o consumo diário per capita de água 
na sua casa?

Obtenha em sua residência uma conta de 

água recente. Identifique o volume de água 

gasto por residente, de acordo com a orienta-

ção a seguir.

 f Identifique o consumo de água do mês em 

sua residência, em metros cúbicos (m3). 
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Caso você more em edifício cuja conta é co-

letiva, informe-se sobre qual foi o consumo 

do mês e divida pelo total de apartamentos.

 f Multiplique esse valor por mil (1 metro cú-

bico equivale a mil litros de água).

 f Divida o valor obtido pelo número de mo-

radores da sua residência.

 f Divida esse valor por 30 para obter o con-

sumo diário de água por morador.

Registre o valor obtido.

Qual é o consumo diário per capita de água 
da sua turma? 

Para responder a esta questão: 

 f Some os valores de consumo de todos os 

alunos da classe. 

 f Divida o valor alcançado pelo número de 

alunos da turma. 

Registre o valor obtido.

A partir dos resultados obtidos pela tur-

ma, sugira um conjunto de questões para 

ser respondidas individualmente e, depois, 

debatidas pelo grupo. 

1. Como é o consumo diário per capita de 

água da sua turma e o seu, comparado ao 

consumo mundial? A realidade constatada 

está mais próxima dos países com IDH mui-

to elevado ou de países com IDH baixo?
Com essa questão, os alunos terão oportunidade de relacio-

nar o tema estudado à sua vida cotidiana. Uma vez que foi for-

necido um parâmetro de consumo per capita mínimo, você 

poderá indagar a turma a respeito das dificuldades de se man-

ter a saúde com menos de 50 litros de água por habitante. No 

caso de turmas em que se verifique um consumo maior do 

que esse parâmetro, o debate poderá ser direcionado para a 

reflexão a respeito do desperdício e de formas de diminuí-lo. 

2. Você acha que poderia economizar água 

em suas atividades domésticas? Em quais 

situações? 

Em função da discussão coletiva, nessa questão o aluno 

terá oportunidade de registrar suas próprias conclusões a 

partir de sua experiência pessoal.

Leitura e análise de mapa

1. Para aprofundar o debate, sugerimos que você 

apresente a Figura 10, e oriente os alunos a 

identificar o agravamento da escassez de água 

potável no planeta. Em seguida, proponha as 

questões presentes no Caderno do Aluno.

a) De acordo com a coleção de mapas, 

o problema da escassez de água afeta 

igualmente a todos os países do mundo? 

Justifique sua resposta.

Não, os países são afetados desigualmente. O mapa de 1995 

mostra que diversos países já enfrentaram situação de escassez 

de água (estresse hídrico ou estado de penúria), enquanto ou-

tros ainda apresentavam uma situação confortável em termos 

de disponibilidade hídrica. Para ampliar a discussão, é impor-

tante levar os alunos a perceber que, ao longo do tempo, o 

crescimento das concentrações humanas e das atividades pro-

dutivas provocou um aumento da vulnerabilidade dos países 

em relação à disponibilidade de água. 

b) Identifique as regiões onde o estado de 

disponibilidade de água tende a se agravar.

A comparação entre os mapas de 1995 e 2025 permite perce-

ber que o estado de disponibilidade de água tende a se agra-

var principalmente em alguns países da Europa, no Oriente 
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A qualidade das águas no Brasil 

tem sido comprometida por di-

versas formas de poluição: lan-

çamento de esgotos domésticos não tratados 

e de efluentes  industriais, contaminação por 

agrotóxicos, mercúrio de garimpos, derra-

mamentos de óleo etc. Diante do desafio de 

unir-se para proteger e melhorar a qualida-

de da água em nossos rios, lagos, aquíferos e 

torneiras, faça uma pesquisa individual so-

bre os instrumentos (leis, normas etc.) utili-

zados na gestão dos recursos hídricos pelo 

poder público.

Espera-se que os alunos pesquisem sobre a Lei no 9.433/97 

que institui a Política Nacional dos Recursos Hídricos (PNRH) 

e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Figura 10 – Mundo: disponibilidade de água por habitante, 1950, 1995 e 2025. L’ATLAS du monde diplomatique.  
Paris: Armand Colin, 2006. Tradução: Renée zicman. Mapa original.

mundo: disponibilidade de água por habitante, 1950, 1995 e 2025
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Estado de penúria

Médio, na Ásia Central e na Índia. Além disso, vale ressaltar 

que o estado de penúria dos países do norte da África tende 

a se tornar cada vez mais grave.

Por fim, as respostas dos grupos poderão ser 

avaliadas, tendo em vista o posicionamento dos 

alunos diante do quadro de escassez hídrica.
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Hídricos (SNGRH), principalmente o capítulo 4 que trata 

dos instrumentos de gestão que pretendem planejar, regu-

lar e controlar a utilização. Espera-se também que os alunos 

apresentem informações sobre a importância da atuação dos 

Comitês de Bacias Hidrográficas, especialmente no Estado 

de São Paulo. Os Comitês de Bacia Hidrográfica são órgãos 

colegiados com atribuições normativas, deliberativas e con-

sultivas a ser exercidas nas bacias hidrográficas de sua área 

de atuação, que contam com representantes da sociedade 

civil, usuários/empresas e poder público. No Estado de São 

Paulo, são 21 comitês (Alto Paranapanema, Aguapé e Peixe, 

Alto Tietê, Baixo Pardo/Grande, Baixada Santista, Baixo Tietê, 

Litoral Norte, Mogi Guaçu, Médio Paranapanema, Pardo, Pi-

racicaba, Capivari e Jundiaí, Pontal do Paranapanema, Paraíba 

do Sul, Ribeira de Iguape e Litoral Sul, São José dos Doura-

dos, Serra da Mantiqueira, Sapucaí-Mirim/Grande, Sorocaba 

e Médio Tietê, Tietê-Batalha, Turvo Grande e Tietê-Jacaré), 

que se constituem como espaços democráticos para tratar  

de assuntos de cada bacia, como o plano diretor da bacia 

hidrográfica e a cobrança do uso da água. Na socialização 

da pesquisa em sala de aula, é importante conversar com os 

alunos sobre as particularidades da sua bacia hidrográfica e 

também a atuação do comitê relacionado.

Para finalizar esta etapa, sugerimos a exi-

bição do documentário Entre rios, de 2009. 

Com um enfoque geográfico histórico, o 

documentário permeia questões sobre meio 

ambiente e ocupação urbana ao narrar a his-

tória da cidade de São Paulo, de seus rios e 

da degradação ambiental.

Etapa 3 – A interferência humana 
no efeito estufa

O efeito estufa, desde a década de 1990, 

tem sido pauta de debate de diversos pes-

quisadores vinculados às universidades, a 

órgãos públicos, ou mesmo ao IPCC (em 

português, Painel Intergovernamental de 

Mudanças Climáticas – órgão ligado ao 

Programa das Nações unidas para o Meio 

Ambiente). Os estudos resultantes dessas 

pesquisas são amplamente divulgados, gros-

so modo, pela mídia sob o título de aqueci-

mento global. Portanto, é muito provável que 

este tema seja do conhecimento dos alunos, 

o que possibilita despertar o interesse deles. 

Em primeiro lugar, é preciso desmistificar e 

esclarecer alguns aspectos que envolvem a 

questão:

 f Gases existentes na atmosfera – como, o 

vapor d’água, o gás carbônico (CO2), o 

metano (CH4) e o ozônio (O3) – evitam 

a dispersão da energia solar, aquecendo 

a Terra.

 f Sem os gases de efeito estufa, a Terra seria 

muito fria e não existiria vida no planeta. 

O efeito estufa, portanto, é um fenômeno 

natural.

 f De fato, as atividades humanas desenvolvi-

das nos últimos cem anos, promovidas pela 

industrialização, expansão do agronegócio 

e crescimento das cidades, têm contribuído 

para o aumento da concentração de gases 

de efeito estufa na atmosfera. 

A tabela a seguir detalha as fontes humanas 

que intensificam o efeito estufa, com a efetivi-

dade da absorção da energia solar por esses ga-

ses. Sugerimos que você apresente a tabela do 

Quadro 5, presente no Caderno do Aluno, para 

contextualizar o assunto.

gases estufa

gás
Concentrações 
pré-industriais

Concentrações 
atuais em 

partículas por 
milhão (ppm)

Concentrações 
possíveis por 
volta de 2030

Contribuição 
para o 

aquecimento 
global em %

Efetividade do 
aquecimento

Fontes humanas

Dióxido de 
carbono 

(CO2)
280 368 400-500 49 1

Combustão de com-
bustíveis fósseis, des-
matamento e queima 

de biomassa.

Metano 
(CH4)

0,7 1,7 1,85-3,30 18 25

Agricultura de terra 
úmida, fermentação 

entérica no gado, vaza-
mentos na exploração 

de gás, queima de 
biomassa.

Clorofluor- 
carbono 
(CFC)

–

CFC-11:
0,0002

CFC-12:
0,0004

 
0,0005-0,002

 

0,0009-0,0035

14
CFC-12:
10 000

Refrigeração, con-
dicionamento de ar, 
espumas de plástico, 

solventes, esterilizantes.

Nota: CFC-11 Triclorofluormetano (CCl3F) e CFC-12 Diclorodifluormetano (CCl2F2).  

Quadro 5 – Gases estufa. Fonte: LOVELOCK, James. Gaia: cura para um planeta doente. São Paulo: Cultrix, 2006. p. 169. 
Adaptado para fins didáticos.
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quisadores vinculados às universidades, a 

órgãos públicos, ou mesmo ao IPCC (em 

português, Painel Intergovernamental de 

Mudanças Climáticas – órgão ligado ao 

Programa das Nações unidas para o Meio 

Ambiente). Os estudos resultantes dessas 

pesquisas são amplamente divulgados, gros-

so modo, pela mídia sob o título de aqueci-

mento global. Portanto, é muito provável que 

este tema seja do conhecimento dos alunos, 

o que possibilita despertar o interesse deles. 

Em primeiro lugar, é preciso desmistificar e 

esclarecer alguns aspectos que envolvem a 

questão:

 f Gases existentes na atmosfera – como, o 

vapor d’água, o gás carbônico (CO2), o 

metano (CH4) e o ozônio (O3) – evitam 

a dispersão da energia solar, aquecendo 

a Terra.

 f Sem os gases de efeito estufa, a Terra seria 

muito fria e não existiria vida no planeta. 

O efeito estufa, portanto, é um fenômeno 

natural.

 f De fato, as atividades humanas desenvolvi-

das nos últimos cem anos, promovidas pela 

industrialização, expansão do agronegócio 

e crescimento das cidades, têm contribuído 

para o aumento da concentração de gases 

de efeito estufa na atmosfera. 

A tabela a seguir detalha as fontes humanas 

que intensificam o efeito estufa, com a efetivi-

dade da absorção da energia solar por esses ga-

ses. Sugerimos que você apresente a tabela do 

Quadro 5, presente no Caderno do Aluno, para 

contextualizar o assunto.

gases estufa

gás
Concentrações 
pré-industriais

Concentrações 
atuais em 

partículas por 
milhão (ppm)

Concentrações 
possíveis por 
volta de 2030

Contribuição 
para o 

aquecimento 
global em %

Efetividade do 
aquecimento

Fontes humanas

Dióxido de 
carbono 

(CO2)
280 368 400-500 49 1

Combustão de com-
bustíveis fósseis, des-
matamento e queima 

de biomassa.

Metano 
(CH4)

0,7 1,7 1,85-3,30 18 25

Agricultura de terra 
úmida, fermentação 

entérica no gado, vaza-
mentos na exploração 

de gás, queima de 
biomassa.

Clorofluor- 
carbono 
(CFC)

–

CFC-11:
0,0002

CFC-12:
0,0004

 
0,0005-0,002

 

0,0009-0,0035

14
CFC-12:
10 000

Refrigeração, con-
dicionamento de ar, 
espumas de plástico, 

solventes, esterilizantes.

Nota: CFC-11 Triclorofluormetano (CCl3F) e CFC-12 Diclorodifluormetano (CCl2F2).  

Quadro 5 – Gases estufa. Fonte: LOVELOCK, James. Gaia: cura para um planeta doente. São Paulo: Cultrix, 2006. p. 169. 
Adaptado para fins didáticos.

Leitura e análise de tabela

Com base nos dados da tabela, sugerimos 

que os alunos respondam o seguinte roteiro de 

perguntas, presentes no Caderno do Aluno.

1. Qual é o gás de efeito estufa mais emitido 

em atividades humanas nos últimos cem 

anos? O que explicaria tal fato?

Espera-se que os alunos percebam que, em termos de 

partículas por milhão, o dióxido de carbono é o gás de 

efeito estufa mais emitido pelas atividades humanas, uma 

vez que a matriz energética que moveu o processo de in-

dustrialização teve por base os combustíveis fósseis.

2. Qual dos gases de efeito estufa emitidos 

em atividades humanas pode ser conside-

rado o mais efetivo para o aquecimento 

da atmosfera?

Os gases CFC. Além de seu potencial de destruição das 

camadas de ozônio, que protegem a superfície terrestre 

dos raios ultravioleta, eles absorvem e conservam 10 mil 

vezes mais energia solar do que o CO2. 

Após a discussão das respostas dos alu-

nos, você poderá desafiar a turma a pro-

por alternativas para diminuir a emissão 

de gases de efeito estufa. Essas propostas 

poderiam ser registradas e consolidadas em 
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um único documento, a ser posteriormente 

compartilhado com a comunidade escolar.

Já em relação à diminuição da emissão de 

gases de efeito estufa, espera-se que os alu-

nos mencionem a diminuição do desmata-

mento e das queimadas, o aumento do uso 

de biocombustíveis e a substituição gradati-

SITuAçãO DE APRENDIzAGEM 3 
DO CLuBE DE ROMA AO DESENVOLVIMENTO SuSTENTáVEL

A preocupação internacional com os te-

mas ambientais ganhou uma nova dimensão 

no início da década de 1970, com a fundação 

de organizações ambientalistas de atuação 

global (o Greenpeace, por exemplo, surgiu 

em 1971) e com a realização da primeira con-

ferência da Organização das Nações unidas 

(ONu) dedicada às questões ambientais. 

A Conferência das Nações unidas sobre 

o Meio Ambiente, realizada em Estocolmo 

(Suécia), em 1972, foi fortemente influen-

ciada pela teoria desenvolvida pelo Clube 

de Roma, um grupo formado no final da 

década de 1960 por cientistas, economistas 

e altos funcionários governamentais, com a 

finalidade de interpretar o “sistema global”. 

De acordo com o pensamento desse grupo, 

sintetizado no relatório Os limites do cresci-

mento, publicado em 1971, o planeta é um 

sistema finito de recursos naturais submetido 

às pressões do crescimento da população e da 

produção econômica. Portanto, para evitar o 

colapso iminente do “sistema global”, seria 

preciso gerenciar globalmente o crescimen-

to da população e da economia, de forma a 

alcançar um estado de equilíbrio dinâmico. 

Severas medidas de controle da natalidade, 

principalmente nos países pobres, e mudan-

ças radicais nos modelos produtivos, com 

ênfase numa “economia de serviços”, eram 

as recomendações centrais dessa escola de 

pensamento ecológico. 

Duas décadas depois, a Conferência das 

Nações unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento (ECO-92), realizada no Rio 

de Janeiro, ainda sentiu o impacto das teorias 

do Clube de Roma, principalmente sob a for-

ma das abordagens e propostas apresentadas 

pelos países desenvolvidos. Mas, no intervalo 

entre elas, importantes transformações ocor-

reram tanto nas sociedades como no debate 

ambiental. A ECO-92 foi, principalmente, 

palco da crítica às teorias do Clube de Roma. 

Os críticos do Clube de Roma não en-

fatizam o crescimento demográfico, mas 

va do petróleo e do carvão mineral da matriz 

energética mundial.

Nas Situações de Aprendizagem seguin-

tes, os alunos terão oportunidade de inseri-

-las no contexto mais amplo da discussão 

política a respeito dos rumos do desenvolvi-

mento humano.
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os padrões de produção e consumo e as 

bases tecnológicas do desenvolvimento 

econômico. Sob esse ponto de vista, as 

principais ameaças ambientais de dimen-

são global residem na reprodução dos 

modelos econômicos dos países desenvol-

vidos. Esses modelos não seriam susten-

táveis, em virtude do elevado consumo de 

recursos naturais, da geração de gases de 

efeito estufa e rejeitos poluentes dos mais 

variados tipos. 

Assim, a ECO-92 vinculou meio ambien-

te e desenvolvimento. Ela foi dominada pelo 

conceito de desenvolvimento sustentável, 

divulgado inicialmente por meio do rela-

tório Nosso futuro comum, assinado pela 

Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento da ONu e publicado ori-

ginalmente em 1987. Por oposição ao mero 

crescimento econômico, o desenvolvimento 

sustentável só existe quando são cumpridos 

os requisitos ambientais para a continuida-

de, através do tempo, dos padrões de produ-

ção e consumo desejados.

As convenções e os tratados lançados du-

rante a ECO-92 buscavam transformar esse 

princípio em planos de ação capazes de re-

dimensionar os padrões de produção e con-

sumo, sobretudo nos países ricos. Entre elas, 

estão a Convenção sobre Mudanças Climá-

ticas e a Convenção sobre Diversidade Bio-

lógica. Além disso, todos os participantes 

se comprometeram com a Agenda 21, um 

vasto programa de ações de curto, médio e 

longo prazo, destinado à recuperação dos 

ambientes degradados e à promoção da sus-

tentabilidade ambiental.

Em 2002, a Cúpula Mundial sobre De-

senvolvimento Sustentável (Rio+10) foi 

realizada em Johanesburgo, (áfrica do Sul)  

para fazer um balanço de conquistas, desa-

fios e das novas questões surgidas desde a 

Cúpula da Terra de 1992. Foi uma Cúpula 

de “implementação”, concebida para trans-

formar metas, promessas e compromissos da 

Agenda 21 em ações concretas e tangíveis.

A Década da Educação para o Desenvol-

vimento Sustentável (2005-2014) foi estabe-

lecida em Assembleia da ONu; esse período 

dá ênfase ao papel central da educação na 

busca comum pelo desenvolvimento susten-

tável.  É um conjunto de parcerias que reúne 

uma grande diversidade de interesses e pre-

ocupações, através da mobilização. Assim, 

governos, organizações internacionais, so-

ciedade civil, setor privado e comunidades 

locais ao redor do mundo podem demons-

trar seu compromisso prático em aprender a 

viver sustentavelmente.

Nesse contexto, foi realizada na cidade 

do Rio de Janeiro a Conferência das Nações 

unidas sobre Desenvolvimento Sustentá-

vel, Rio+20, que renovou compromissos em 

busca da cooperação internacional sobre de-

senvolvimento sustentável e também debates 

sobre a sustentabilidade em suas diferentes 

dimensões: política, ambiental, cultural e 

econômica, e principalmente na perspectiva 

da abordagem dos direitos humanos.
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Etapa prévia – Sondagem inicial e 
sensibilização

Para começo de conversa, o foco será a 

construção do conceito de desenvolvimento 

sustentável. Sendo este um tema bastante em 

voga, antes de iniciarmos a apresentação do 

conteúdo, sugerimos na seção Para começo 

de conversa do Caderno do Aluno duas ideias 

que permitirão averiguar o entendimento que 

os alunos têm sobre o desenvolvimento susten-

tável. Em seu caderno ou em folhas avulsas, os 

alunos deverão representar as ideias a seguir 

por meio de desenhos e/ou colagens para, em 

seguida, conversar com seus colegas e com o 

professor sobre as ideias ilustradas.

1. A Terra é um planeta com um estoque 

limitado de recursos e com capacidade 

igualmente limi tada para sustentar a vida 

humana. 

2. O desenvolvimento sustentável só ocorre 

quando as necessidades do presente são 

atendidas de maneira a não comprometer 

a possibilidade de as gerações futuras aten-

derem às suas próprias necessidades. 

Espera-se que o desenho e/ou a colagem ex-

presse o ideário de um planeta superpovoado 

em alguns pontos, poluído e de gradado pelas 

atividades produtivas. E que também apresente  

atividades econômicas e formas de ocupação 

do espaço sustentáveis, como campos agrícolas 

junto a reservas de vegetação natural, fábricas 

com filtros antipoluição e cidades com parques 

e jardins. A conversa com os alunos pode abor-

dar as causas e as conse quências do uso que as 

sociedades fazem dos recursos naturais e apon-

tar propostas de desenvolvimento sustentável e 

busca de qualidade de vida, ou seja, ações efeti-

vamente sustentáveis.

Feito isso, sugerimos que sejam apresentadas 

as ideias fundamentais do Clube de Roma, que 

preconizavam o controle sobre o crescimento da 

população (principalmente nos países pobres) 

e das economias. A metáfora da “nave Terra”, 

um planeta com um estoque limitado de recur-

sos e com capacidade igualmente limitada de 

Competências e habilidades: compreender as formas multilaterais de regulamentação das sociedades 
e do espaço geográfico; comparar propostas de soluções para problemas de natureza socioambiental; 
identificar modelos de produção e consumo que induzam a sistemas produtivos predatórios ao am-
biente e à sociedade.

Conteúdos: conferências internacionais sobre a questão ambiental; desenvolvimento sustentável.

Sugestão de estratégias: aulas expositivas; análise de mapas e documentos.

Sugestão de recursos: mapas; textos teóricos.

Sugestão de avaliação: roteiro de leitura de textos; questões.
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sustentar a vida humana, poderá ser utilizada 

como recurso pedagógico, no sentido de ilustrar 

a perspectiva de “sistema global” adotada por 

essa escola de pensamento.

Por seu turno, o relatório Nosso futuro co-

mum atribui aos modelos econômicos de pro-

dução e consumo amplamente adotados nos 

países ricos a principal fatia da responsabili-

dade pela crise global. É essa ideia que pre-

cisa ser apresentada aos alunos: nessa nova 

perspectiva, a crise ambiental é global, ou 

seja, afeta o conjunto do planeta, mas as res-

ponsabilidades são diferenciadas, cabendo a 

maior parcela aos países que consomem e/ou 

devastam a maior parte dos recursos naturais. 

Além disso, nos termos do relatório, limitar 

o crescimento das economias e da população 

não é o caminho para atingir um modelo de 

desenvolvimento sustentável: é preciso garan-

tir a satisfação das necessidades humanas, no 

presente e no futuro. Sugerimos que algumas 

ideias centrais do relatório sejam apresenta-

das e debatidas com os alunos.

 f O desenvolvimento sustentável só ocorre 

quando as necessidades do presente são 

atendidas de maneira a não comprometer 

a possibilidade de as gerações futuras aten-

derem às suas próprias necessidades. 

 f O desenvolvimento sustentável implica a 

satisfação universal das necessidades essen-

ciais. Para que isso ocorra, é preciso que haja 

crescimento econômico nas regiões em que 

tais necessidades não estão sendo atendidas; 

nas regiões nas quais elas já são atendidas, 

pode haver crescimento econômico desde 

que sejam respeitados os princípios de sus-

tentabilidade ambiental. Mas o crescimento 

econômico só é compatível com o desenvol-

vimento sustentável se, ao mesmo tempo que 

aumenta o potencial de produção de rique-

zas, assegura que essas riquezas sejam usu-

fruídas pelo conjunto da sociedade.

Leitura e análise de texto

Ainda nesta etapa, sugerimos que o ideá-

rio do Clube de Roma seja contraposto ao 

ideário defendido no relatório Nosso futuro 

comum, fundamentado no conceito de desen-

volvimento sustentável. Proponha a leitura 

compartilhada do texto a seguir, presente no 

Caderno do Aluno. 

Você sabe o que é desenvolvimento sustentável?

Desde o início de sua história, os seres humanos buscaram na natureza elementos para fa-

cilitar e tornar mais confortáveis as suas vidas. O controle sobre o fogo, por exemplo, permitiu 

que os ambientes fossem aquecidos e possibilitou a melhora da qualidade da alimentação. 

Muito tempo depois, instrumentos criados pelo ser humano seriam usados para cultivar os 

vegetais e ajudar na criação de animais. Isso, é claro, provocou mudanças na natureza: flores-

tas e savanas foram derrubadas para dar lugar aos campos agrícolas, a água dos rios passou 

a ser usada para irrigar esses campos, cidades surgiram etc. Quanto mais os seres humanos 
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controlavam a natureza e utilizavam seus recursos, maior era a produção. Portanto, as socieda-

des que mais produziam eram também as que mais degradavam o meio ambiente. 

Isso ficou evidente quando surgiu um instrumento ainda mais poderoso que todos os outros: 

as máquinas – e, com elas, as fábricas. As indústrias permitiram ampliar muito a produção, tanto 

na cidade como no campo. Mas elas não produzem a partir do nada: elas transformam grandes 

quantidades dos mais diversos elementos da natureza, tais como ferro, petróleo e vegetais, em pro-

dutos que são usados em nossa vida cotidiana. Além disso, para funcionar, elas precisam de muita 

energia, que também só pode ser obtida na natureza, além de gerarem uma enorme poluição. A 

industrialização foi acompanhada pelo crescimento das cidades e pela mudança nos sistemas de 

transporte, ampliando ainda mais os impactos no ambiente. Nos últimos séculos, a humanidade 

modificou os sistemas naturais e causou mais devastação do que havia feito em milênios de história!

Como era de se esperar, o uso cada vez mais intensivo dos recursos naturais e os profun-

dos impactos das atividades humanas sobre o meio ambiente acabaram por ameaçar a vida 

humana no planeta: afinal, todos nós dependemos da natureza para sobreviver! 

Entretanto, só no início da década de 1970 a degradação ambiental passou a ser discuti-

da a sério pela comunidade internacional. Em 1972, foi realizada em Estocolmo, capital da 

Suécia, a Primeira Conferência Mundial das Nações unidas sobre o Meio Ambiente, da qual 

participaram mais de cem países e cerca de 250 organizações não governamentais. A principal 

preocupação naquele momento era a poluição do ar, causada principalmente pelas indústrias. 

Para discutir esse problema, as ideias do Clube de Roma foram uma forte inspiração.

E no que esse “clube” acreditava?

O Clube de Roma foi o nome dado a um grupo formado, no final da década de 1960, por 

cientistas, economistas e altos funcionários governamentais. Para esse grupo, os recursos natu-

rais não são inesgotáveis, e o acelerado crescimento da população e da produção econômica iria 

acabar provocando um colapso no meio ambiente. A Terra era comparada a uma “nave” com 

estoque limitado de recursos e com capacidade igualmente limitada de sustentar a vida humana.

Por isso, o Clube defendia o controle da natalidade e do crescimento econômico, principalmen-

te nos países pobres. Menos gente no mundo e menor consumo trariam equilíbrio entre o que 

se retira da natureza e o que os sistemas naturais são capazes de repor. 

Duas décadas mais tarde, o Clube de Roma foi bastante criticado em outro evento da ONu: a 

Conferência Mundial das Nações unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (ECO-92), 
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realizada no Rio de Janeiro. Afinal, não são os países pobres os maiores responsáveis pela devas-

tação do planeta, mas os países mais ricos, que consomem mais recursos e geram mais poluição. 

Nesse caso, a inspiração veio do relatório Nosso futuro comum, publicado pela Comissão 

Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1987. De acordo com ele, a crise ambien-

tal é principalmente resultante do modelo insustentável de produção e consumo implantado nos 

países desenvolvidos, que estaria levando à exaustão dos recursos naturais. Por isso mesmo, eles 

seriam os maiores responsáveis pelos problemas ambientais que afetam o conjunto do planeta. 

A ECO-92 consagrou o conceito de desenvolvimento sustentável, que implica a satisfação 

universal das necessidades essenciais de todos os seres humanos, de forma a não comprometer 

a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Isso certamente 

não se conquista limitando o crescimento populacional e econômico, mas promovendo um 

futuro socialmente justo e ambientalmente saudável para todos! 

Elaborado por Regina Araujo especialmente para o São Paulo faz escola.

Para organizar o debate sobre o tema, sugeri-

mos o seguinte roteiro de questões:

1. Qual é a proposta do Clube de Roma 

para impedir o colapso do meio ambien-

te? Explique.

As teses do Clube de Roma defendem o controle sobre o 

crescimento da população e o crescimento econômico 

como estratégia para atingir o equilíbrio do “sistema global”.

2. Qual é a posição do relatório Nosso futuro 

comum a respeito do crescimento econô-

mico? Comente.

O relatório Nosso futuro comum defende que deve existir 

crescimento econômico, desde que ele não implique degra-

dação ambiental e que seus frutos sejam de fato utilizados 

para satisfazer as necessidades humanas atuais e futuras. A 

crise ambiental resulta do uso intensivo dos recursos naturais, 

que ocorre principalmente nos países líderes em produção 

de riquezas, isto é, nos países desenvolvidos.

3. Quais as principais diferenças entre as so-

luções apontadas pelo Clube de Roma e 

pela ECO–92 para solucionar o problema 

da crise ambiental? Justifique.

As soluções apontadas pelo Clube de Roma tinham como 

alvo limitar o crescimento da produção e da população sem 

considerar o bem-estar das pessoas, especialmente as mais 

pobres. Já as propostas apontadas na ECO-92 buscam conci-

liar a sustentabilidade ambiental com a satisfação das neces-

sidades essenciais de todos, no presente e no futuro.

4. De acordo com os princípios aprovados na 

ECO–92, a parcela de responsabilidade pelos 

problemas ambientais deve ser diferenciada 

em relação aos países pobres e ricos. Explique.

Os países ricos consomem a maior parcela dos recursos natu-

rais e, portanto, devem arcar com maiores responsabilidades 

no combate aos problemas gerados pelo consumo exces-

sivo. Além disso, esses países dispõem de mais recursos para 

investir em tecnologias sustentáveis, ou seja, que minimizem 
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os impactos das atividades humanas sobre os ambientes  

naturais.

Etapa 1 – As escalas do 
desenvolvimento sustentável

Nesta etapa, vamos explorar o conceito de 

desenvolvimento sustentável considerando-o 

em suas diversas escalas. Trata-se de demons-

trar que a sustentabilidade só pode ser alcança-

da se ela estiver na base de programas de ações 

globais, nacionais e locais. Os programas e me-

tas voltados para a escala global de pendem da 

ação dos governos nacionais para ser implan-

tados nos países e só se tornam realidade quan-

do aplicados em escala local. Afinal, de nada 

adianta os líderes mundiais adotarem estraté-

gias de conservação do patrimônio natural se 

essas estratégias não se transformarem em no-

vas práticas na produção industrial e agrícola e 

no cotidiano das cidades.

Ou seja, a escala global envolve acordos 

multilaterais, por meio dos quais os governos 

assumem em conjunto metas e compromissos 

voltados para evitar a degradação do planeta e 

promover a satisfação das necessidades essen-

ciais. A escala nacional envolve políticas que 

regulam e estruturam o uso dos recursos natu-

rais. A escala local envolve um conjunto de prá-

ticas ambientalmente sustentáveis, que podem 

e devem ser adotadas por todos. Oriente os 

alunos na realização da atividade a seguir pro-

posta na seção Desafio! do Caderno do Aluno.

Com base nessas informações, dê exem-

plos de programas e ações para enfrentar a 

crise ambiental voltados para a:

 f escala global
A resposta é aberta, mas espera-se que os alunos conside-

rem que os impactos ambientais não respeitam as fron-

teiras entre os países, e que nenhum país vai conseguir 

sozinho enfrentar a crise ambiental. Trata-se, portanto, de 

desenvolver o conceito de interdependência ecológica, 

que explica, por exemplo, que a poluição produzida em 

um país se torna um problema climático em outro. Por 

isso, são necessários os tratados e convenções internacio-

nais sobre o ambiente.

 f escala nacional

A resposta é aberta, mas espera-se que os alunos consi-

derem que as convenções e as metas globais devem ser 

incorporadas e adaptadas por meio de políticas que regu-

lem e estruturem o uso dos recursos naturais em todos os 

países do mundo. Afinal, apesar dos acordos internacio-

nais, os governos nacionais são soberanos na gestão de 

seu patrimônio ambiental.

 f escala local

A resposta é aberta, mas espera-se que os alunos conside-

rem que a sustentabilidade não implica apenas os governos, 

mas só será efetiva se incorporada ao modo de vida de todas 

as pessoas. Portanto, o consumo responsável, a adoção de 

práticas cotidianas que visam minimizar a degradação am-

biental, como a coleta seletiva de lixo e a reciclagem, bem 

como a conscientização sobre as questões ambientais são 

essenciais para a promoção da sustentabilidade. 

Após as discussões é importante ressaltar 

que o conceito de desenvolvimento sustentá-

vel adotado pelo Clube de Roma, e presente 

nas diversas conferências, busca harmonizar 

o processo econômico com a conservação da 

natureza, favorecendo um equilíbrio entre a 

satisfação de necessidades atuais e das gera-

ções futuras. Porém, também deve-se enfatizar  
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biodiversidade – a perda acelerada dos nossos ecossistemas

A saúde e a resiliência dos ecossistemas, bem como os serviços de suporte de vida proporcio-

nados pelos mesmos, dependem da biodiversidade que eles contêm. Contudo, a perda rápida de 

biodiversidade está acelerando globalmente, com graves declínios sentidos na última década em zo-

nas úmidas de água doce, habitat do gelo marinho, sapais e recifes de coral. A Convenção sobre 

Diversidade Biológica, Global Biodiversity Outlook 3, aponta para “múltiplas indicações de um 

declínio continuado da biodiversidade em todos os seus três componentes principais – genes, espé-

cies e ecossistemas”. Segundo o relatório, os habitat naturais na maioria das partes do mundo estão 

diminuindo e estima-se que quase um quarto das espécies vegetais esteja ameaçado de extinção.

Os cientistas ambientais acreditam que estamos testemunhando o que poderá ser a mais 

rápida extinção de espécies em massa, prevendo-se o desaparecimento neste século de cerca 

de metade dos 10 milhões de espécies que se estima existirem na Terra. A maior causa dessa 

perda é a conversão de zonas naturais para a agricultura e o desenvolvimento urbano; outras 

causas incluem a introdução de espécies alóctones invasoras, a sobreexploração de recursos 

naturais, a poluição e, cada vez mais, os efeitos das alterações climáticas.

Cerca de 10-30% das espécies de mamíferos, aves e anfíbios estão ameaçados de extinção, 

com um número maior nos países mais pobres. Isso reflete, em parte, a localização de “focos 

que existem críticas com relação a esse dis-

curso. Sugerimos que também contextualize 

em suas aulas o conceito de sustentabilidade 

e apresente os argumentos da Economia Ver-

de, abordando os seus dilemas e contradições 

e, assim, amplie o debate sobre a construção 

de sociedades sustentáveis.

Etapa 2 – A Convenção sobre 
diversidade biológica 

Considerando a escala global, entre os 

mais importantes tratados ambientais que 

foram aprovados originalmente na ECO-92, 

realizada no Rio de Janeiro, vamos tratar da 

Convenção sobre Diversidade Biológica.

A Convenção sobre Diversidade Biológi-

ca é um acordo internacional firmado entre 

168 países que tem como objetivos princi-

pais a conservação da biodiversidade, o uso 

sustentável de seus componentes e a reparti-

ção justa e equitativa dos benefícios advin-

dos dessa biodiversidade.

Sugerimos o texto Biodiversidade – a per-

da acelerada dos nossos ecossistemas, Rela-

tório do Desenvolvimento Humano, 2011: 

Sustentabilidade e Equidade – um Futuro 

Melhor para Todos, que contribuirá com as 

discussões sobre o tema. Se achar necessá-

rio, apresente-o aos alunos e faça uma leitu-

ra compartilhada.
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de biodiversidade” (zonas com os recursos mais ricos e mais ameaçados da fauna e da flora) 

em zonas tropicais.

O impacto da perda da biodiversidade no desenvolvimento humano é igualmente grave nos 

países tropicais em vias de desenvolvimento, onde as comunidades pobres dependem profun-

damente dos recursos naturais. Por exemplo, os alimentos selvagens são uma fonte importante 

de vitaminas e minerais nas dietas de muitas comunidades africanas. O uso de alimentos sel-

vagens também pode reduzir a transmissão de doenças em ecossistemas tropicais complexos.

Fonte: PNuD, Relatório do Desenvolvimento Humano de 2011. Disponível em: <http://hdr.undp.org/sites/default/files/
hdr_2011_pt_complete.pdf>. Acesso em: 12 fev. 2014. Palavras e expressões originalmente no português de Portugal fo-
ram traduzidas para o português do Brasil.

Diversos movimentos ambientalistas ar-

gumentam que as florestas tropicais são um 

patrimônio comum da humanidade, pois 

abrigam estoques biológicos valiosos e exer-

cem influências climáticas planetárias. Por 

outro lado, para os países em desenvolvimen-

to nos quais se situa a maior parte dessas flo-

restas, a exploração de seus recursos pode ser 

essencial para as suas economias. A madeira 

das matas e os recursos minerais do subsolo, 

por exemplo, geram receitas de exportações. 

A construção de barragens e usinas para 

aproveitamento das quedas-d’água é capaz 

de fornecer eletricidade para impulsionar as 

indústrias. As terras desmatadas podem dar 

origem a campos de cultivo, aumentando a 

produção de alimentos.

A Convenção sobre Diversidade Biológica 

propõe metas internacionais de controle do 

desmatamento e da perda de espécies, mas re-

conhece o direito soberano dos Estados sobre 

os recursos biológicos existentes no território 

nacional.

Para explorar esse tema, sugerimos abor-

dar com os alunos, por meio de um debate, 

o significado do impasse entre o direito sobe-

rano de cada país sobre os seus recursos na-

turais e o direito de todos os povos sobre o 

patrimônio ambiental do planeta. Os seguin-

tes tópicos devem ser abordados:

 f Estima-se que essas florestas abriguem mais 

de 70% das espécies vegetais e animais co-

nhecidas, o que justifica a preocupação in-

ternacional com o ritmo de desmatamento.

 f A maior parte das florestas tropicais do mun-

do está localizada em países subdesenvolvidos.

 f Muitas vezes, os países subdesenvolvidos 

precisam utilizar os recursos da floresta para 

garantir o crescimento de sua economia.

 f Os países desenvolvidos querem que as flo-

restas e o valioso patrimônio biológico que 

elas abrigam sejam preservados.

 f Os países subdesenvolvidos muitas vezes 

não dispõem de capitais e tecnologias sufi-

cientes para usar de modo não predatório 

seus recursos florestais.
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Leitura e análise de mapa

Agora, apresente o mapa Evoluções da 

cobertura florestal, 2008 (Figura 11) e abor-

de a questão da cobertura florestal nas dife-

rentes regiões.

Em seguida, os alunos deverão analisar o 

mapa e responder às questões, presentes no 

Caderno do Aluno.

1. Em quais regiões a devastação atual é 

mais intensa?

O mapa mostra as áreas que estão sofrendo altas taxas de mo- 

dificação na cobertura florestal. A devastação é mais intensa  

no sudeste da Ásia, na África central e sudeste africano, no 

entorno da região amazônica, nas florestas tropicais ao sul do 

México e também nas florestas frias (Taiga) da Rússia.  

2. Existe alguma maneira de conciliar a pre-

servação das florestas e o desenvolvimento 

econômico e social dos países nos quais 

elas ocorrem?

Espera-se que os alunos mencionem a transferência de tec-

nologias e de capitais dos países desenvolvidos para os países 

nos quais se localizam as florestas como uma das alternativas 

para a resolução do impasse em debate. É importante tam-

bém a conscientização sobre o uso de mercadorias que pos-

suam certificação ambiental, além da busca por alternativas 

locais de desenvolvimento sustentável. 

Figura 11 – Evoluções da cobertura florestal, 2008. DuRAND, M.-F. et al. Atlas da mundialização. Tradução: Carlos 
R. S. Milani. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 108. Mapa original. 
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Fonte: Avaliação dos ecossistemas no início do milênio.

Segundo a Regards sur la Terre 2008, dossiê « Biodiversité,
nature et développement », Paris, Editora de Sciences-Po, 2008

EVOLUÇÕES DA COBERTURA FLORESTAL, 2008

book_GEO_7S_CP_VOL2.indb   45 07/08/14   14:17



46

Etapa 3 – Convenção sobre 
mudanças climáticas

Leitura e análise de texto e imagem

Apresente o texto O papel da biodiversidade 

na atenuação dos impactos de desastres natu-

rais relacionados ao clima e aborde a questão 

do manejo dos ecossistemas naturais. Em se-

guida, proponha as seguintes questões.

o papel da biodiversidade na atenuação dos impactos de desastres naturais relacionados ao clima

No ano de 2005 testemunhamos as maiores perdas já registradas resultantes de desastres 

naturais relacionados ao clima, as estimativas preliminares das perdas econômicas totais atin-

gindo mais de 200 bilhões de dólares. Muitos especialistas sugeriram que um melhor manejo 

dos ecossistemas naturais poderia minimizar as perdas de vidas humanas e os danos a proprie-

dades causados por tais desastres, o que é examinado nos quatro exemplos apresentados aqui, 

compilados de várias fontes. 

planícies inundáveis alteradas e as chuvas na Europa Central: Chuvas pesadas em agosto de 

2002 e 2005 provocaram inundações catastróficas através da Europa Central. Em sua maior par-

te, os sistemas fluviais naturais e sinuosos da região foram represados, retificados e aprofundados 

ao longo do século passado, alterando consequentemente o fluxo da água. A habilidade natural 

da terra de reter e acumular água também foi reduzida pela perda de brejos e florestas de planícies 

inundáveis antes extensos, e pelo uso de métodos de cultivo intensivos. Extensas áreas cultivadas 

encorajam o escoamento e a erosão, e maquinário pesado compacta o solo, limitando a capaci-

dade da terra de absorver o excesso de água. Estão sendo examinadas opções para o aperfeiçoa-

mento do manejo de bacias fluviais, visando reduzir o risco de inundações.

Figura 12 – Cheia do rio Danúbio, na cidade de Passau,  
Baviera, Alemanha, em 3 de junho de 2013.
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desmatamento e tempestades tropicais no Caribe: Em 2004, a tempestade tropical Jeanne 
atingiu a ilha de Hispaniola, matando quase 3 000 pessoas no Haiti, mas apenas 18 pessoas do 
outro lado da fronteira, na República Dominicana. Esta diferença de sofrimento humano tem 
sido relacionada ao extenso desmatamento no Haiti, onde a conturbação política e a extrema 
pobreza levaram à destruição de quase toda a cobertura florestal original do país, da qual 
restam hoje apenas cerca de 2%. A restauração dos ecossistemas florestais do Haiti ajudaria a 
retardar e reduzir fluxos extremos de enchentes em escala local, trazendo segurança para co-
munidades hoje ameaçadas por torrentes de água mesmo após chuvas normais.
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Figura 13 – Desmatamento no Haiti, 2013. 

mangues e o tsunami na ásia: Os manguezais têm desaparecido rapidamente das costas do 
sudeste da ásia nas últimas décadas para dar lugar a vastas fazendas de camarão e pousadas de 
luxo. O tsunami que atingiu a ásia em dezembro de 2004 revelou as consequências devastadoras 
dessa perda. Embora a vegetação costeira fosse incapaz de evitar uma destruição catastrófica 
em áreas onde o tsunami atingiu sua intensidade máxima, análises de imagens por satélite reve-
laram que áreas com presença de mangues ou cobertura arbórea eram significativamente menos 
propensas a apresentar danos importantes. Isto enfatiza o papel protetor das florestas costeiras, 
capazes de reduzir os danos causados por tempestades como os tufões, que habitualmente cas-
tigam as Filipinas a cada ano. Estão em andamento trabalhos de replantio dos manguezais, que 
entretanto enfrentam a resistência de investidores com interesses no litoral.

Figura 14 – Destruição causada pelo tsunami na Tailândia, 
em 2004. 
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áreas úmidas costeiras e o furacão Katrina nos Estados unidos: O furacão Katrina atingiu a cos-

ta numa região litorânea dos Estados unidos que tem estado sob pressão ambiental por mais de um 

século. A reengenharia do rio Mississipi, realizada através de um sistema de canais e diques, desviou 

os fluxos naturais de sedimentação e erodiu continuadamente as áreas úmidas costeiras. Sozinho, o 

Estado de Louisiana perde anualmente mais de 65 km2 de áreas úmidas costeiras. A ocupação huma-

na também destruiu a barreira de ilhas e recifes de ostras que funcionavam como para-choques da 

costa. Durante o furacão, a onda de maré pôde deslocar-se sem impedimentos canais de navegação 

acima, rompendo os diques que rodeiam Nova Orleans. Os danos causados pela tempestade seriam 

consideráveis de qualquer modo; entretanto, as rupturas ocorreram mais frequentemente em locais 

onde as áreas úmidas haviam sido destruídas, deixando os diques expostos à ação das ondas.

Figura 15 – Bairro residencial de Nova Orleans inundado após 
furacão Katrina, em 2005. 
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Fonte: Panorama da Biodiversidade Global 2 – Convenção sobre Diversidade Biológica. Disponível em: <http://www.cbd.
int/doc/gbo/gbo2/cbd-gbo2-po.pdf>. Acesso em: 12 fev. 2014.

1. O que significa fazer o manejo dos 

ecossistemas?

Estabelecer um conjunto de intervenções que promovam a 

conservação biológica, visando ao gerenciamento de recur-

sos naturais em relação à capacidade dos ecossistemas de su-

prir as demandas ecológicas e futuras necessidades humanas.

2. Em cada um dos casos apresentados no 

texto, mencione o que ocorreu com a bio-

diversidade.

•	 Chuvas na Europa Central – perda de brejos e florestas 

de planícies inundáveis.

•	 Tempestades Tropicais no Caribe – extenso desmata-

mento, cuja cobertura florestal original é de apenas 2%.

•	 Tsunami na Ásia – desaparecimento dos manguezais.

•	 Furacão Katrina nos Estados Unidos - perda de áreas 

úmidas.

Para ampliar as informações sobre 

a Convenção da Diversidade Biológica 

e sobre desmatamento, sugerimos que 

acesse os seguin  tes links: <http://www.

cbd.int/convention/text/default.shtml>, 

<http://www.mma.gov.br/biodiversidade/

convencao-da-divers idade-biologica>  

e <http://earthenginepartners.appspot.com/

science-2013-global-forest> (acessos em: 12 

fev. 2014). Esse último site apresenta mapas 
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interativos sobre o desmatamento global, de 

2000 a 2012. A análise de séries temporais de 

654 178 imagens Landsat na caracterização 

da extensão florestal revela os resultados do 

desmatamento mundial.

Nesta etapa, sugerimos que sejam traba-

lhados os aspectos da Convenção sobre Mu-

danças Climáticas, destacados a seguir.

 f Inicialmente, em 1988, o PNuMA e a Or-

ganização Meteorológica Mundial (OMM) 

criaram o Painel Intergovernamental para 

as Mudanças Climáticas (IPCC), organiza-

ção intergovernamental que avalia pesquisas 

e informações sobre as mudanças climáticas 

e seus potenciais impactos ambientais e so-

cioeconômicos. 

 f Em 1992, foi firmada por 155 países a Con-

venção Quadro das Nações unidas sobre 

Mudanças Climáticas, com objetivo de es-

tabelecer um fórum de discussões e plane-

jamento de ações para limitar o aumento 

médio da temperatura global, reduzindo as 

emissões de gases estufa.

Na Convenção sobre Mudanças Climáticas, 

os países desenvolvidos, em especial os países 

europeus, os EuA e o Japão, comprometeram-

-se a congelar, até o ano 2000, as emissões de 

CO2 nos níveis registrados em 1990. Porém, 

poucos anos após ser adotada a Convenção, 

tornou-se claro que o compromisso de conge-

lamento das emissões não seria cumprido pela 

maior parte dos países desenvolvidos, especial-

mente pelos Estados unidos.

 f Em 1997, o Protocolo de Kioto foi anexado 

à Convenção sobre Mudanças Climáticas. 

O primeiro período de compromisso fixou 

para os países desenvolvidos uma nova 

meta de redução das emissões de gases es-

tufa de 5,2% sobre os níveis de emissões de 

1990, a ser atingida entre 2008 e 2012.

 f De acordo com artigo 17 do Protocolo de Kio-

to, foi criado um sistema de comércio de cré-

ditos de emissões entre os países. Conhecido 

como “comércio internacional de emissões”,  

Artigo 1

1. “Efeitos negativos da mudança do clima” 
significa as mudanças no meio ambiente 
físico ou biota resultantes da mudança do 
clima que tenham efeitos deletérios signifi-
cativos sobre a composição, resiliência ou 
produtividade de ecossistemas naturais e 
administrados, sobre o funcionamento de 
sistemas socioeconômicos ou sobre a saú-
de e o bem-estar humanos.

2. “Mudança do clima” significa uma mu-
dança de clima que possa ser direta ou 
indiretamente atribuída à atividade huma-
na que altere a composição da atmosfera 
mundial e que se some àquela provocada 
pela variabilidade climática natural obser-
vada ao longo de períodos comparáveis. 

3. “Sistema climático” significa a totalidade 
da atmosfera, hidrosfera, biosfera e geos-
fera e suas interações. 

4. “Emissões” significa a liberação de ga-
ses de efeito estufa e/ou seus precurso-
res na atmosfera numa área específica e 
num período determinado.

Fonte: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. 
Convenção sobre Mudança Climática. Disponível em: 
<http://www.mct.gov.br/upd_blob/0005/5390.pdf>. 
Acesso em: 25 abr. 2014.
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a redução das emissões passou a ter valor 

econômico. Assim, por convenção, uma to-

nelada de dióxido de carbono (CO2) corres-

ponde a um crédito de carbono. Esse crédito 

pode ser negociado no mercado internacio-

nal. A quantidade de créditos obtidos pelos 

países varia, portanto, de acordo com o vo-

lume da redução de CO2. A meta de emissões 

é válida apenas para os países desenvolvidos, 

que passaram a ter duas alternativas: ou in-

vestem na redução das emissões ou compram 

de outros países os créditos de emissões (ou 

seja, o direito de lançar gases de efeito estufa). 

Esses créditos seriam adquiridos principal-

mente de países em desenvolvimento. Outros 

dois mecanismos também foram criados: a 

Implementação Conjunta e o Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo, ambos consistem 

na possibilidade de um país que tenha com-

promisso de reduzir as emissões adquirir cer-

tificados de redução de emissão gerados por 

projetos implantados em países em desenvol-

vimento, como forma de cumprir parte de 

suas obrigações do Protocolo.

 f Para o início da vigência do Protocolo de 

Kioto, foi estabelecido que seria necessária 

a ratificação de no mínimo 55 países, res-

ponsáveis por pelo menos 55% das emis-

sões de CO2 produzidas pelo conjunto dos 

países desenvolvidos. Essas condições só 

foram atingidas em 2004, com a adesão da 

Rússia; assim o Protocolo finalmente en-

trou em vigor em 16 de fevereiro de 2005.

Baseado em observações e modelos rela-

cionados aos gases de efeito estufa, em 2007 o 

IPCC divulgou os resultados do Quarto Rela-

tório de Avaliação das Mudanças Climáticas 

do planeta, que alertaram para um aumento 

médio global das temperaturas entre 1,8 ºC e 

4,0 ºC até 2100. O documento teve uma gran-

de repercussão e diferentes interpretações dos 

resultados, porém, acredita-se que estimulou 

a ratificação de compromissos internacionais 

para combater a mudança climática.

Rati�cação da Convenção pelos países
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Fonte: Convenção-quadro das Nações Unidas sobre mudanças do 
clima (CCNUCC), http://unfccc.int

PARTICIPAÇÃO DOS DIFERENTES ATORES NA 
CONVENÇÃO DO CLIMA, 1992-2011
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Figura 16 – Participação dos diferentes atores na Convenção 
do Clima, 1992–2011. Fonte: SciencesPo, 2012. Tradução: Célia 
Gambini.
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 f Em 2012, a Emenda Doha foi anexada ao 

Protocolo de Kioto. Representantes de 

mais de 190 países definiram um segundo 

período de compromisso, no qual os países 

se comprometeram a reduzir as emissões 

de gases de efeito estufa em pelo menos  

18 % abaixo dos níveis de 1990 no período 

de oito anos 2013-2020.  Do novo acordo, 

fazem parte 36 países: Austrália, Norue-

ga, Suíça, ucrânia e todos os integrantes 

da união Europeia, porém Japão, Nova 

zelândia, Canadá e Rússia resolveram 

não participar do novo período do Proto-

colo de Kioto. 

 f É importante ressaltar que, os Estados 

unidos, então o principal país emissor de 

gases de efeito estufa do mundo, não ra-

tificou o Protocolo de Kioto. No entan-

to, continuam tendo responsabilidades e 

obrigações definidas pela convenção.

 f Em 2013, foi realizada a 19ª Conferên-

cia das Partes da Convenção-Quadro 

da ONu sobre Mudança do Clima, a 

COP19, dando continuidade às discus-

sões sobre as alterações no clima e as de-

finições sobre a redução de emissões de 

gases de efeito estufa.

 f No caso do Brasil, foi instituída a Políti-

ca Nacional sobre Mudança do Clima 

(PNMC), por meio da Lei no 12.187/2009, 

que define o compromisso nacional de 

adoção de ações de mitigação com vistas a 

reduzir suas emissões de gases de efeito es-

tufa (GEE) entre 36,1% e 38,9% em relação 

às emissões projetadas até 2020.

 f De acordo com o Observatório do Cli-

ma (Sistema de Estimativa de Emissão de  

Gases de Efeito Estufa), o Brasil passou 

de um total de 1,39 bilhão t (CO2)e (tone-

ladas de carbono em emissões brutas de 

gases do efeito estufa), em 1990, para 1,48 

bilhão t (CO2)e, em 2012, um aumento de 

7%. Os setores que contribuíram para esse 

aumento foram: mudanças de uso da terra 

(inclui-se o desmatamento), agropecuária 

e energia. No mundo, no mesmo período, 

as emissões cresceram 37% e passaram de 

38 para 52 bilhões t (CO2)e.

De posse dessas informações, os alunos 

deverão responder à seguinte questão pro-

posta na seção Desafio!, no Caderno do 

Aluno:

Existe alguma relação entre o princípio da 

responsabilidade diferenciada, preconizado 

pelo relatório Nosso futuro comum, e os ter-

mos do Protocolo de Kioto? De que maneira 

essa relação é apresentada? 

Sim. Pelo menos nessa fase, apenas os países desenvolvidos 

devem cumprir as metas de redução de emissão dos gases 

de efeito estufa, pois eles são os maiores responsáveis pelos 

problemas ambientais que assolam o planeta. 

Na próxima Situação de Aprendizagem, 

voltaremos a abordar a questão das emissões 

de gases de efeito estufa, implicações, acordos 

e documentos que tratam da temática.

Sugerimos o site do Ministério de Ciência, 

Tecnologia e Inovação <http://www.mct.gov.

br/upd_blob/0210/210584.pdf> (acesso em: 

12 fev. 2014) para obter outras  informações 

sobre o Protocolo de Kioto.
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Etapa 4 – A Agenda 21 brasileira

Além da Convenção sobre Diversidade Bio-

lógica e da Convenção sobre Mudanças Climá-

ticas, a ECO-92 também aprovou a Agenda 21, 

um programa de ações a ser adotado por todos 

os países a fim de recuperar os ambientes degra-

dados e promover o desenvolvimento sustentável.

No Brasil, a Agenda 21 estrutura- 

-se em torno de cinco dimensões 

e 21 linhas estratégicas, apresen-

tadas na tabela a seguir. Proponha aos alunos 

que se dividam em cinco grupos para realizar a 

pesquisa, presente no Caderno do Aluno. Cada 

grupo deve escolher uma das dimensões da 

Agenda 21 brasileira (geoambiental, social, 

econômica, político-institucional ou da infor-

mação e do conhecimento). Em uma folha 

avulsa, deverão produzir um relatório sobre a 

dimensão escolhida, explicando sua importân-

cia para a promoção do desenvolvimento sus-

tentável e o significado de cada uma de suas 

linhas estratégicas.

Espera-se que cada um dos grupos analise o significado 

da dimensão escolhida e o relacione com o conceito de 

desenvolvimento sustentável. Dessa forma, o grupo que 

trabalhar com a dimensão econômica, por exemplo, deve 

apresentar a ideia de que o combate à pobreza faz parte 

da promoção do desenvolvimento sustentável. Espera-

-se também que debatam e consigam sintetizar cada uma 

das linhas estratégicas. Na linha político-institucional, por 

exemplo, as estratégias são voltadas para a promoção da 

democratização dos processos decisórios.

dimensões Linhas estratégicas

geoambiental

1. uso sustentável, conservação e proteção dos recursos naturais.
2. Ordenamento territorial.
3. Manejo adequado dos resíduos, efluentes, das substâncias tóxicas e radioativas.
4. Manejo sustentável da biotecnologia.

Social

5. Medidas de redução das desigualdades e de combate à pobreza.
6. Proteção e promoção das condições de saúde humana e seguridade social.
7. Promoção da educação e cultura para a sustentabilidade.
8. Proteção e promoção dos grupos estratégicos da sociedade.

Econômica

9. Transformação produtiva e mudança dos padrões de consumo.
10. Inserção econômica competitiva.
11. Geração de emprego e renda, reforma agrária e urbana.
12. Dinâmica demográfica e sustentabilidade.

político- 
-institucional

13. Integração entre desenvolvimento e meio ambiente na tomada de decisões.
14. Descentralização para o desenvolvimento sustentável.
15. Democratização das decisões e fortalecimento do papel dos parceiros do 

desenvolvimento sustentável.
16. Cooperação, coordenação e fortalecimento da ação institucional.
17. Instrumentos de regulação.

da informação 
e do 

conhecimento

18. Desenvolvimento tecnológico e cooperação, difusão e transferência de tecnologia.
19. Geração, absorção, adaptação e inovação do conhecimento.
20. Informação para a tomada de decisão.
21. Promoção da capacitação e conscientização para a sustentabilidade.

Quadro 6 – Agenda 21 Brasil: dimensões e linhas estratégicas. Fonte: Ministério do Meio Ambiente. Disponível em:  
<http://www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/consulta2edicao.pdf>. Acesso em: 25 abr. 2014.
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Após a conclusão, os grupos deverão 

expor os resultados de seu trabalho em um 

debate com o conjunto da classe. Espera-se 

que, por meio desse debate, os alunos com-

preendam que a busca do desenvolvimento 

sustentável não envolve apenas a dimensão 

ambiental, mais óbvia, mas diz respeito tam-

bém às dimensões econômicas, sociais, polí-

ticas e educacionais.

Seria interessante se o debate contemplasse 

também a ideia de que a própria abordagem des-

ses temas em sala de aula faz parte da estratégia 

de promoção do desenvolvimento sustentável.

SITuAçãO DE APRENDIzAGEM 4 
ALTERAçõES CLIMáTICAS E DESENVOLVIMENTO

Nesta Situação de Aprendizagem, pro-

pomos que os alunos analisem as informa-

ções e conclusões extraídas dos Relatórios 

de Desenvolvimento Humano, publicados 

pelo Programa das Nações unidas para o 

Desenvolvimento (PNuD). O tema altera-

ções climáticas foi abordado com ênfase na 

publicação de 2007/2008 (Combater as Al-

terações Climáticas: Solidariedade Huma-

na num Mundo Dividido), e posteriormente 

nas edições de 2010 (A Verdadeira Riqueza 

das Nações: Vias para o Desenvolvimento 

Humano), 2011 (Sustentabilidade e Equida-

de: um Futuro Melhor para Todos) e 2013  

(A Ascensão do Sul: o Progresso Humano 

num Mundo Diversificado). 

Competências e habilidades: comparar diferentes modos de vida; analisar criticamente as implica-
ções ambientais do uso das tecnologias; identificar aspectos da realidade socioambiental em suas 

diversas escalas, a partir de indicadores graficamente representados.

Conteúdos: as responsabilidades sobre a alteração climática global; a “pegada de carbono”.

Sugestão de estratégias: aulas expositivas; análise de textos; gráficos; mapas.

Sugestão de recursos: textos teóricos; gráficos; mapas.

Sugestão de avaliação: roteiro de questões.

Etapa prévia – Sondagem inicial e 
sensibilização

Nesta etapa inicial, sugerimos que se-

jam retomadas as principais conclusões 

das Situações de Aprendizagem anteriores, 

especialmente aquelas que se referem à in-

terferência humana sobre o efeito estufa. 

De posse das informações sobre os princi-

pais gases de efeito estufa, sobre o aumen-

to das emissões e da concentração desses 

gases na atmosfera e sobre as atividades 
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humanas responsáveis por esse aumento, 

os alunos estão aptos a sistematizar seus 

conhecimentos a respeito das causas e das 

consequências desse fenômeno.

O Relatório de Desenvolvimento Huma-

no de 2007/2008 destacou a necessidade de 

um acordo internacional para reduzir as 

emissões de gases de efeito estufa e ressal-

tou que as populações de diferentes regiões 

também precisam se adaptar às tempera-

turas mais altas. Na ocasião, a publicação 

destacou que, devido ao aumento da con-

centração desses gases, as temperaturas mé-

dias globais poderiam aumentar em mais de 

5 ºC ainda no século XXI, se nenhuma pro-

vidência fosse tomada.

Figura 17 – As temperaturas médias mundiais elevaram-se desde 1900. Fonte: PNuD. Relató-
rio de Desenvolvimento Humano de 2011. Disponível em: <http://hdr.undp.org/sites/default/
files/hdr_2011_pt_complete.pdf>. Acesso em: 12 fev. 2014.

Etapa 1 – gases de efeito estufa e 
aquecimento global

Ao longo de sua história, a Terra tem so-

frido oscilações entre períodos mais quentes 

e períodos mais frios, resultantes da atua-

ção de diferentes forças naturais, como a 

atividade vulcânica e as mudanças na órbita 

do planeta. Porém, as alterações climáti-

cas que estão ocorrendo desde meados do 

século XIX são demasiadamente rápidas 

e intensas para ser atribuídas somente aos 

ciclos naturais: nos últimos cem anos, a 

temperatura média da Terra aumentou em  

0,7 oC (cf. Relatório de desenvolvimento hu-

mano 2007/2008) e a taxa de variação acele-

rou conforme apresenta o gráfico.
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De acordo com o Relatório de Desenvolvimento Humano/2011, as variações de temperatu-
ra mais dramáticas do último meio século ocorreram nas regiões polares e nas latitudes mais 
elevadas. Os países com temperaturas iniciais mais baixas poderão suportar melhor os au-
mentos das mesmas, enquanto que, nas zonas tropicais climaticamente sensíveis, um pequeno 
aumento de temperatura pode perturbar gravemente as condições naturais, com repercussões 
adversas na disponibilidade da água e na produtividade das colheitas. Prevê-se que a áfrica 
assista a um aquecimento superior à media, com menos chuva nas regiões norte, sul e oeste, 
mas mais chuva na região leste. Prevê-se que a Europa Ocidental se torne mais quente e úmida, 
enquanto que o Mediterrâneo sofrerá uma diminuição da pluviosidade. Na ásia, o numero de 
dias quentes aumentará e o numero de dias frios diminuirá. Na América Latina e nas Caraíbas, 
as temperaturas deverão subir e a precipitação deverá baixar. Prevê-se que os pequenos Esta-
dos insulares em vias de desenvolvimento tenham aumentos de temperatura abaixo da média, 
mas deverão ser severamente atingidos por alterações do nível do mar.

Fonte: PNuD. Relatório de Desenvolvimento Humano de 2011. Disponível em: <http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2011_
pt_complete.pdf>. Acesso em: 12 fev. 2014. Palavras e expressões originalmente no português de Portugal foram traduzidas para o 
português do Brasil. 

De acordo com parte da comunidade cien-

tífica, existe uma probabilidade superior a 

90% de que a maior parte desse aquecimento 

se deva aos gases de efeito estufa emitidos pe-

las atividades humanas. 

Leitura e análise de texto 

Sugerimos a leitura de dois fragmentos de 

textos extraídos dos Relatórios de Desenvol-

vimento Humano 2007/2008 e 2011, presen-

tes no Caderno do Aluno, que contribuirão 

para abordar a questão da emissão de gases 

de efeito estufa e como as alterações climáti-

cas podem afetar as populações.

Atualmente, os povos mais pobres do mundo são também os mais afetados pelas altera-

ções climáticas. Cerca de 98% das 262 milhões de pessoas que foram diretamente afetadas 

por desastres climáticos (tais como secas, enchentes e inundações) entre 2000 e 2004 viviam 

em países subdesenvolvidos.

Os países mais ricos contam com um sofisticado aparato tecnológico para lidar com as 

alterações climáticas. Verões mais quentes e longos, por exemplo, podem ser enfrentados com 

a utilização massiva de aparelhos de ar-condicionado.  Cidades como Londres, Los Angeles 

e Nova Iorque poderão enfrentar riscos caso o nível do mar suba, mas os habitantes estarão 

resguardados por elaborados sistemas de defesa contra inundações.

Nos países e regiões mais pobres do mundo, em contraste, quando o aquecimento glo-

bal altera os padrões meteorológicos, as colheitas são destruídas e as pessoas passam fome. 

Isso ocorre, por exemplo, quando tempestades muito mais intensas provocam enchentes que 
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As emissões per capita são muito maiores nos países com IDH muito elevado do que nos 
países com IDH elevado, médio ou baixo, devido à existência de muito mais atividades com 
utilização intensiva de energia, como a condução de automóveis, a utilização de aparelhos de 
ar condicionado e a dependência da eletricidade gerada a partir de combustíveis fósseis. Atu-
almente, o habitante de um país com IDH muito elevado é responsável por mais do quádruplo 
das emissões de dióxido de carbono e por aproximadamente o dobro das emissões de outros 
gases com efeito de estufa importantes (metano, óxido nitroso) de um habitante de um país 
com IDH baixo, médio ou elevado. Comparado com um habitante de um país com IDH bai-
xo, um habitante de um pais com IDH muito elevado é responsável por cerca de 30 vezes mais 
emissões de dióxido de carbono. Por exemplo, um cidadão do Reino unido é responsável por 
tantas emissões de gases com efeito de estufa em dois meses como as que uma pessoa de um 
país com IDH baixo gera em um ano.

referência 

PNuD. Relatório de desenvolvimento humano 2011. Sustentabilidade e Equidade: um Futuro Melhor para Todos. Dispo-
nível em: <http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2011_pt_complete.pdf>. Acesso em: 28 abr. 2014. Palavras e expres-
sões originalmente no português de Portugal foram traduzidas para o português do Brasil. 

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.

atingem os vales fluviais densamente povoados da Índia ou de Bangladesh, ou quando a seca 

assola as comunidades rurais da Etiópia e do Quênia.

referência 

PNuD. Relatório de desenvolvimento humano 2007/2008. Combater as alterações climáticas: solidariedade humana num mun-
do dividido. Coimbra, Portugal: PNuD/Ipad, 2007. Disponível em: <http://www.pnud.org.br/hdr/arquivos/rdh20072008/
hdr_20072008_pt_complete.pdf>. Acesso em: 25 abr. 2014. Palavras e expressões originalmente no português de Portugal 
foram traduzidas para o português do Brasil. 

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.

Essa leitura pode orientar o debate propos-

to a partir das seguintes questões, presentes 

no Caderno do Aluno.

1. Todos os povos do mundo são igualmente 

responsáveis pela elevada concentração de 

gases de efeito estufa na atmosfera? Procu-

re justificar sua resposta. 

Nessa questão, espera-se que os alunos apontem que a 

emissão de gases de efeito estufa ocorre de maneira muito 

mais efetiva e intensiva em países onde os níveis de produ-

ção e de consumo são elevados, e que portanto demandam 

muito mais o uso de combustíveis fósseis. Isso quer dizer 

que as nações não podem ser igualmente responsabilizadas 

pelos elevados níveis de concentração de gases de efeito 

estufa na atmosfera.

2. Todos os povos do mundo sofrem com a 

mesma intensidade os efeitos das altera-

ções climáticas causadas por essa concen-

tração? Procure justificar sua resposta. 

Espera-se que os alunos estabeleçam relações entre o mo-

delo de produção e consumo vigente nos países com IDH 

muito elevado e a concentração de atividades emissoras 
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de gases de efeito estufa nesses países. Espera-se também 

que percebam que a pobreza e a falta de tecnologias 

tornam os países pobres mais vulneráveis às alterações  

climáticas.

Etapa 2 – A pegada de carbono

Na Situação de Aprendizagem 2, os alunos 

identificaram a importância do aumento da 

concentração de gás carbônico no processo de 

aquecimento das temperaturas atmosféricas 

globais do planeta. Devido a esse fato, ana-

lisar a variação global das emissões de CO2 é 

uma maneira eficiente de medir a responsabi-

lidade de cada país na alteração climática que 

afeta a todos.

Apresente aos alunos o gráfico e o mapa a 

seguir, presentes no Caderno do Aluno, para a 

realização das atividades propostas.

Leitura e análise de gráfico e mapa

Propomos aos alunos que analisem os grá-

ficos a seguir, disponíveis no Caderno do Alu-

no, e respondam à questão proposta.

1. Os gráficos da Figura 18 desmentem ou re-

forçam a tese que vincula o aquecimento 

global à interferência humana? Justifique 

sua resposta.

Os gráficos reforçam esta tese, na medida em que sugerem 

uma relação entre o aumento da emissão de CO2 pela quei-

ma de combustível fóssil, e sua consequente concentração 

na atmosfera, e a elevação da temperatura global, uma vez 

que os picos de temperatura coincidem com os picos de 

concentração de CO2 atmosférico.

o aumento das emissões de Co2 está piorando 
os índices e fazendo subir as temperaturas

Figura 18 – O aumento das emissões de CO2 está piorando os 
índices e fazendo subir as temperaturas. Fonte: PNuD. Relatório 
de desenvolvimento humano 2007/2008. Combater as alterações 
climáticas: solidariedade humana num mundo dividido. Coim-
bra, Portugal: PNuD/Ipad, 2007. p. 32. Disponível em: <http://
www.pnud.org.br/hdr/arquivos/rdh20072008/hdr_20072008_pt_
complete.pdf>. Acesso em: 25 abr. 2014.

2. Analise o mapa da Figura 19 e responda às 

questões.

a) Quais foram os cinco maiores emissores 

mundiais de CO2?

China, Estados Unidos, Índia, Rússia e Japão. 

b) Os padrões das emissões de dióxido de 

carbono variam entre regiões e fases de 

desenvolvimento?

Sim. Espera-se que os alunos concluam que a soma da 

emissão de CO2 nos países ricos foi superior a dos países 

em desenvolvimento.
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países desenvolvidos: “pegadas de
carbono profundas”

Ainda nesta atividade, deve-se considerar 

que conforme o tamanho das populações 

dos países e regiões, o panorama difere subs-

tancialmente. Dividindo-se a quantidade de 

emissões dos países pela sua população total, 

obtemos as emissões per capita. Esse valor 

equivale à “pegada de carbono”, ou seja, à 

responsabilidade efetiva de cada país ou re-

gião do globo nas emissões globais, ajustadas 

pelo tamanho de suas populações.

Para ampliar os conhecimentos so-

bre a temática abordada, proponha 

aos alunos a analise da Figura 20, 

que apresenta alguns exemplos das desigualda-

des mundiais em termos de “pegadas de carbo-

no”, segundo o Relatório de Desenvolvimento 

Humano 2007/2008. Em seguida, peça a eles 

que respondam à questão presente na seção Li-

ção de casa, no Caderno do Aluno:

Por que as pegadas de carbono deixadas 

pelas populações dos países ricos tendem a ser 

mais profundas? Compare a situação dos Esta-

dos unidos e da China, os maiores emissores 

mundiais de CO2, no que diz respeito à pegada 

de carbono.

As “pegadas de carbono” deixadas pela população dos paí-

ses ricos tendem a ser mais profundas porque eles conso-

mem a maior parte dos recursos energéticos, concentram 

a maior parte dos parques industriais e possuem as maiores 

frotas de automóveis. Considerando-se as emissões per ca-

pita, ou seja, a “pegada de carbono”, a China apresenta va-

lores inferiores aos apresentados pelos Estados Unidos. 

Figura 20 – Países desenvolvidos: “pegadas de carbono profundas”. 
Fonte: PNuD. Relatório de desenvolvimento humano 2007/2008. 
Combater as alterações climáticas: solidariedade humana num 
mundo dividido. Coimbra, Portugal: PNuD/Ipad, 2007. p. 43. Dis-
ponível em: <http://www.pnud.org.br/hdr/arquivos/rdh20072008/
hdr_20072008_pt_complete.pdf>. Acesso em: 25 abr. 2014.
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preciosos em barras e atear fogo em tudo o 

que estivesse pela frente. 

Apesar do violento processo de ocupação 

dos conquistadores europeus, não foi totalmente 

destruída a colossal arquitetura das civilizações 

que se desenvolveram na América pré-colom-

biana. Propomos a utilização desse rico acervo 

para o estudo da presença de elementos do pas-

sado, identificando obras e acontecimentos de 

outros tempos na dinâmica da vida atual. Para 

isso, instigue os alunos a analisar fotografias, 

discutir um filme sobre a construção de Machu 

Picchu e elaborar representações cartográficas.

SituAção de APrendizAgeM 5 
Peru e México: A herAnçA Pré-coloMbiAnA

um dos pontos turísticos mais visitados 

da América é a praça do centro da cidade 

do México, capital do México: zócalo. Po-

demos considerar esse sítio uma síntese do 

que iremos tratar nesta Situação de Apren-

dizagem. Ali, a catedral católica permanece 

sustentada sobre as ruínas do templo mais 

importante de tenochtitlán, a antiga capi-

tal dos astecas. Assim como a capital asteca, 

cuzco, no Peru, teve destino semelhante, a 

ser dominada pelo conquistador espanhol 

Francisco Pizarro. na guerra de conquista, 

Pizarro mandou executar o imperador inca 

Atahualpa, fundir os abundantes metais 

Conteúdos: a arquitetura dos incas e astecas; as tradições agrícolas; as cidades pré-colombianas.

Competências e habilidades: identificar elementos representativos da herança pré-colombiana no Peru e 
no México.

Sugestão de estratégias: leitura e interpretação de mapas e fotografias; aulas dialogadas; leitura, inter-
pretação e comparação entre diferentes formas de representação cartográfica.

Sugestão de recursos: imagens digitais; textos; tabela; mapas; filme.

Sugestão de avaliação: interpretação de textos e participação geral nas discussões.

Etapa prévia – Sondagem inicial e 
sensibilização

Para iniciar, sugerimos que os alunos dis-

cutam e respondam à questão a seguir no 

caderno do Aluno, na seção Para começo 

de conversa.  

1. registre seus conhecimentos sobre as ci-

vilizações pré-colombianas, em especial a 

asteca e a inca. 

O objetivo desta questão é explorar o repertório dos alunos, 

que devem se sentir livres para complementar o assunto es-

tudado com conhecimentos adquiridos por intermédio da 

televisão ou por outros meios.
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em especial, esta Situação de Aprendizagem 

reúne um acervo de figuras que podem auxiliar 

na compreensão da formação da cidade do Mé-

xico (essas imagens também estão reproduzidas 

no caderno do Aluno). Quem visita zócalo, a 

praça central da cidade, observa as escavações 

do que sobrou do antigo templo asteca, deno-

minado templo Mayor. nesse local há um mu-

seu com a reprodução da antiga cidade asteca, 

em forma de maquete (Figura 21).

Leitura e análise de texto e imagem

Sugerimos a leitura do texto a seguir, pre-

sente no caderno do Aluno. ele contribuirá 

para que os alunos conheçam um pouco da 

capital do império Asteca.

tenochtitlán, a capital do império As-
teca, tinha mais de 300 mil habitantes e 
era uma das maiores cidades do mundo 
quando foi invadida pelos conquistadores 
espanhóis, no século xVi. localizava-se 
no mesmo sítio sobre o qual foi erguida a 
cidade do México, capital mexicana e uma 
das maiores cidades do mundo contempo-
râneo, situada em um planalto a mais de 
2 300 metros de altitude, com cerca de 18 
milhões de habitantes. Até hoje, a cate-
dral católica permanece sustentada sobre 
as ruí nas do templo mais importante de  
tenochtitlán. Ao lado da igreja está o pa-
lácio do governo, situado sobre a residên-
cia de cuauhtémoc, o chefe asteca morto 
pelo espanhol hernán cortés, quando  
tenochtitlán foi conquistada, em 1 521.

elaborado por raul borges guimarães e regina Araujo 
especialmente para o São Paulo faz escola.

em seguida, proponha a observação 

da Figura 21, presente no caderno do Alu-

no, que se refere ao antigo templo asteca; 

apresente também a Figura 22, que mos-

tra como era o sítio urbano de tenochtitlán 

na época da chegada dos espanhóis e, na  

sequência, a Figura 23, que mostra a sobre-

posição da atual cidade do México. Após a 

observação, os alunos deverão responder às 

questões propostas no caderno do Aluno. 

Seria interessante explorar não apenas a 

capacidade de análise do material apresenta-

do, mas o repertório dos alunos sobre o as-

sunto. durante a discussão das atividades, 

fique atento àqueles que se interessam mais 

pelo assunto e que possuem informações com-

plementares.

Figura 21 – Maquete de tenochtitlán, a capital asteca.
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Figura 22 – Mapa do sítio urbano de tenochtitlán, elaborado por hernán cortés.
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Figura 23 – A ocupação urbana no antigo lago texcoco. elaborado por eduardo Werneck ribeiro.
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book_GEO_7S_CP_VOL2.indb   63 07/08/14   14:17



64

1. A cidade do México cresceu sobre o antigo 

lago texcoco. explique como isso ocorreu. 

A única possibilidade é o aterramento do fundo do lago. Por 

meio da Figura 23, os alunos poderão concluir que o processo 

é bem antigo, como no caso das chinampas, utilizadas desde a 

época dos astecas para uso agrícola. Evidentemente, a expansão 

da cidade moderna também gerou aterros para a construção 

de loteamentos. 

2. Antes da invenção do papel, as peles de 

animais eram preparadas para servir como 

suporte para a escrita. Algumas delas, os 

palimpsestos, podiam ser raspadas e reutili-

zadas, embora sempre sobrassem vestígios 

das escritas anteriores. A cidade do Méxi-

co pode ser comparada a um palimpsesto? 

Justifique a sua resposta.

Espera-se que os alunos estabeleçam uma analogia, asso-

ciando a Cidade do México a um palimpsesto, já que vá-

rias histórias deixaram marcas sobrepostas no sítio. Entre os 

exemplos citados, os alunos devem fazer referência à cate-

dral católica construída sobre as ruínas do templo asteca e ao 

palácio do governo edificado no lugar da antiga residência 

do imperador asteca. 

organize a correção coletiva das questões 

em um ambiente de cooperação e diálogo. em 

duplas, os alunos poderão ler as respostas uns 

dos outros. Ao término da aula, as principais 

conclusões devem ser registradas na lousa.

Etapa 1 – A herança das comunidades 
indígenas

Assim como a civilização asteca é resul-

tado do desenvolvimento cultural de povos 

que viveram na área do atual México, os  

incas herdaram a cultura dos habitantes dos 

altiplanos andinos. Para os alunos tomarem 

contato com essa realidade, propomos a dis-

cussão do filme Reino nas nuvens, da série 

terras Místicas. Produzido em 1997 pela em-

presa canadense the duncan group, dura cerca 

de 25 minutos. 

Por meio do relato da construção de Machu 

Picchu, os alunos devem coletar dados a respeito 

da história do império inca e da herança cultu-

ral deixada às comunidades indígenas atuais. 

Sugerimos que, antes de começar a exibi-

ção do vídeo, a classe seja orientada a registrar 

as informações necessárias para respon der o 

roteiro a seguir. com base nas respostas dos 

alunos, você poderá concluir a aula com uma 

breve discussão do documentário, encami-

nhando como tarefa de casa a complementa-

ção das respostas do roteiro.

roteiro de perguntas

 f Segundo o documentário, por que os incas 

construíram Machu Picchu?

O filme explora os dados arqueológicos para demonstrar 

que não se sabe ao certo por que Machu Picchu foi er-

guida a 2 800 metros acima do nível do mar e distante 112 

quilômetros de Cuzco, capital do Império Inca. Trata-se de 

um lugar de difícil acesso e, ao mesmo tempo, majestoso 

e complexo. Entre as hipóteses admitidas pelos pesquisa-

dores, pode-se destacar: 1. era uma cidade estratégica for-

tificada na fronteira de uma região com povos belicosos; 

2. era uma espécie de convento para acolher as mulheres 

escolhidas pelo imperador; 3. era um centro de estudos as-

tronômicos e de culto aos astros.
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 f Quais características culturais da civiliza-

ção inca são apresentadas no filme?

O filme destaca as técnicas construtivas avançadas dos in-

cas, assim como seus sistemas de cultivo em terraços e a 

sofisticação do artesanato.

 f de que maneira as comunidades indígenas 

da cordilheira dos Andes preservam esses 

valores culturais?

Muitas comunidades indígenas dos Andes vivem no meio 

rural, preservando antigas práticas agrícolas e a destreza nos 

trabalhos artesanais.

novamente, incentive o debate em sala 

de aula. dessa vez, organize grupos maio-

res para a troca de impressões e de conceitos 

acerca do filme. 

Sugerimos na seção Pesquisa 

em grupo que você oriente os 

alunos para que façam uma 

pesquisa sobre a civilização inca, levantando 

os seguintes dados: localização geográfica; 

história; característi cas sociais, religiosas e 

econômicas; grau de desenvolvimento técni-

co; a sofisticação da arquitetura de seus prin-

cipais centros urbanos (especialmente Machu 

Picchu e cuzco, capital do império) e as téc-

nicas utilizadas, como os sistemas de cultivo 

em terraços adequados aos sistemas monta-

nhosos; e a produção de diversos tipos de ar-

tesanato. tais informações poderão ser 

organizadas em forma de cartazes, os quais 

poderão ser retomados à medida que se desen-

volver o estudo dos países latino-americanos, 

ressaltando-se a herança étnica e cultural dos 

povos da América.

Etapa 2 – A diversidade cultural por 
meio de gráficos

Leitura e análise de tabela e mapa

em virtude do violento processo de do-

minação do continente americano pelos 

colonizadores europeus, a população nati-

va foi dizimada e, em muitas regiões, prati-

camente extinta. no final do século xx, os 

povos indígenas representavam cerca de 8% 

da população da América latina (cf. ban-

co Mundial, 1994)a. Para estudar essa rea-

lidade, propomos, no caderno do Aluno, 

as atividades a seguir, entre elas a elabora-

ção de um mapa, com o uso de gráficos de 

setores que representem a porcentagem de 

população indígena de alguns países sele-

cionados. Veja a tabela do Quadro 7.

a PSAchAroPouloS, george; PAtrinoS, harry A. (ed.). Indigenous people and poverty in Latin America: an 
empirical analysis. Washington, d.c.: banco Mundial, 1994.
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América Latina: população indígena estimada em alguns países

Nome do país
População indígena

Milhões* % População total
Argentina 0,05 1
bolívia 4,9 71
brasil 0,3 0,2
chile 1,0 8
equador 4,1 43
guatemala 5,3 66
México 12,0 14
Peru 9,3 47
Venezuela 0,4 2

* das cifras, aproximadamente 50% são mulheres.

Quadro 7 – América latina: população indígena estimada em alguns países. Fonte primária: Meentzen, A. Estratégias de 
desenvolvimento culturalmente adequadas para mulheres indígenas. Washington: banco de desenvolvimento, 2 000. Quadro publicado 
em equidade em saúde: a partir da perspectiva étnica. Washington, d.c.: organização Pan-americana de Saúde, 2001. p. 16. Fonte 
secundária: SAder, emir et al. (coords.). Latinoamericana. Enciclopédia contemporânea da América Latina e do Caribe. rio de Janeiro: 
laboratório de Políticas Públicas da uerj; São Paulo: boitempo editorial, 2006. p. 580. Adaptado.

1. Qual dos países representados na tabela 

possui a maior população indígena em ter-

mos absolutos (número total de habitan-

tes)? e em termos relativos (porcentagem)?

Por meio dessa questão, os alunos exercitam a habilidade 

de leitura de tabelas, observando a distribuição da popula-

ção absoluta e relativa. Espera-se que eles percebam que 

o México é o país que possui a maior população indíge-

na em termos absolutos (12 milhões), mas é a Bolívia que 

apresenta a maior participação de indígenas em sua po-

pulação (71%).

f os alunos precisarão de transferidor, régua e compasso (lápis de cor é opcional) para aprender a 
elaborar um gráfico de setores.

f é essencial ter clareza de qual é o objetivo do gráfico a ser construído. no caso da porcentagem de 
indígenas nos países selecionados, pretende-se demonstrar a participação dessa parcela da população 
no conjunto nacional.

f ofereça um exemplo para que, em seguida, a turma elabore os gráficos dos outros países. na bolívia, 
do total da população, 71% são indígenas e 29%, não indígenas. é preciso demonstrar que a soma de 

2. no mapa mudo, disponível no caderno do 

Aluno, eles devem elaborar um mapa que re-

presente a porcentagem de população indíge-

na nos países selecionados, tendo como base 

os dados da tabela. Para realizar essa tarefa, 

os alunos devem localizar e nomear os países 

selecionados no mapa, utilizando, se achar 

necessário, um mapa político da América 

latina. depois, fazer um gráfico no território 

correspondente a cada um deles. Peça aos alu-

nos que deem um título ao mapa.

Para a elaboração do gráfico de setores, devem ser respeitados os seguintes passos, conforme 

orientações presentes no caderno do Aluno.
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todas as partes é igual a 100% (71% + 29%). nesse caso, o círculo todo corresponde a 100%, ou seja, a 
população total do país. transferindo essa informação para o gráfico de setores, temos 100% = 360º, o 
equivalente ao círculo.

f Após essa observação, explique a relação de correspondência entre porcentagem e graus. demonstre, 
por exemplo, o correspondente de 1% em graus. Se 360º equivale a 100%, conclui-se que 1% da po-
pulação equivale a um arco de 3,6º, porque:

360o 
= 3,6o

100

f Sabendo-se que 1% é equivalente a 3,6º, é possível calcular a medida de cada arco da população bo-
liviana, tanto a indígena quanto a não indígena:

 71% correspondem a um arco medindo 71 · 3,6º = 255,6o ≅ 256º 

 29% corresponde a um arco medindo 29 · 3,6º = 104,4o ≅ 104º

f Para certificar-se de que a turma compreendeu o raciocínio, sugerimos que acompanhe o cálculo das 
medidas em grau dos outros países. Para agilizar o processo, divida a turma em duplas. registre na 
lousa os resultados obtidos para que todos copiem no caderno.

f Para evitar a dificuldade de traçar 
o gráfico, sugerimos que os resulta-
dos obtidos pelos alunos sejam ar-
redondados. Por exemplo, no caso 
do brasil, que tem uma parcela 
bem pequena de população indíge-
na (0,2%), o resultado obtido (0,2 · 
3,6 = 0,72º) é de difícil definição por 
meio de um transferidor. Assim, 
para facilitar a operação, o valor 
poderá ser arredondado para 0,7º.

f Agora, usando o compasso, os alu-
nos deverão fazer um círculo, mar-
cando bem o centro do desenho 
onde foi colocada a ponta-seca.

f Peça que os alunos façam um traço 
deste ponto até a linha do círculo.

f em seguida, com o uso do transfe-
ridor sob a linha traçada, deixando 
a ponta-seca em cima do ponto 
marcado no meio do círculo, orien-
te o traçado das linhas divisórias 
dos setores, de acordo com os ân-
gulos calculados anteriormente.

Figura 24 – bolívia: população indígena e não indígena. elaborado es-
pecialmente para o São Paulo faz escola com base nos dados da tabela 
América Latina: população indígena estimada em alguns países.

71%

29%
Bolívia
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f Para cada um dos países, os alunos deverão obter um gráfico como o apresentado anterior-
mente confeccionado a partir dos dados da bolívia.

f Por fim, os estudantes poderão comparar os gráficos elaborados pela turma. Pergunte a eles a 
respeito da distribuição da população indígena na América latina, com base nos resultados 
dos países selecionados. 

Índios e escravos nas sociedades coloniais

na América hispânica e na América portuguesa, a implantação de uma economia colonial teve 
como objetivo a produção de matérias-primas e alimentos e a extração de metais preciosos para o 
abastecimento dos mercados europeus.

no território hispano-americano, os ameríndios constituíram o essencial da mão de obra, principalmente 
na exploração dos metais preciosos encontrados no México e no Alto Peru (atual bolívia). no Alto Peru, os 
espanhóis se utilizaram da mita, um sistema de prestação de serviços através do qual as aldeias tributárias 
enviavam anualmente para as gigantescas minas de Potosí um sétimo de seus homens entre 18 e 50 anos.

nas costas do brasil português e na zona de colonização europeia do caribe, a agricultura de 
plantations – grandes propriedades monocultoras voltadas à exportação – absorveu um enorme contin-
gente de escravos africanos.

Sob o ponto de vista histórico, étnico e cultural, esse processo representou uma bipartição da Améri-
ca latina e do caribe: no ocidente, desenvolveram-se sociedades com vasta base demográfica indígena 
e ricas elites brancas; no oriente, desenvolveram-se sociedades mestiças, nas quais continua a pesar a 
herança da escravidão.

elaborado por regina Araujo especialmente para o São Paulo faz escola.

Após, a elaboração dos mapas, discuta 

com os alunos a participação dos indígenas 

na composição da população da América 

latina.

3. o que os países com maior porcentagem 

de população indígena têm em comum do 

ponto de vista da geografia Física? Se pre-

cisar, consulte o mapa físico da América 

em um atlas geográfico escolar para res-

ponder a esta questão.

Os que apresentam maior porcentagem de população indí-

gena são a Bolívia (71%), a Guatemala (66%), o Peru (47%) e 

o Equador (43%). Do ponto de vista da Geografia Física, esses 

países possuem regiões montanhosas em seus territórios. É 

importante destacar para os alunos que essas regiões abriga-

vam a maior parte dos núcleos de povoamento que existiam 

na América antes da conquista europeia. 

Após o comentário e a compara-

ção das respostas da atividade an-

terior, finalize propondo a leitura 

do texto Índios e escravos nas sociedades colo

niais, apresentado na atividade da seção lição 

de casa. essa atividade também levará em 

consideração as informações contidas na ta-

bela América Latina: população indígena esti

mada em alguns países (Quadro 7), o gráfico 

de setores e o mapa elaborado pelos alunos 

nesta Situação de Aprendizagem.
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SituAção de APrendizAgeM 6 
brASil e ArgentinA: AS correnteS de PoVoAMento

esta Situação de Aprendizagem está estrutu-

rada em torno da construção do conceito de for-
mação territorial, por meio da análise do processo 

de povoamento e valorização do espaço brasileiro 

e do argentino. trata-se de discutir com os alunos 

a ideia de que os países e seus territórios resultam 

de processos históricos muitas vezes bastante di-

ferentes entre si. o brasil é o único tributário do 

domínio português sobre grandes extensões de 

terras situadas na América; a Argentina, por seu 

turno, nasceu da desagregação do vasto império 

espanhol na América. os vetores de apropriação 

e valorização de ambos os territórios são expres-

sões dessa diferença crucial. 

em casa, os alunos deverão elaborar um 

texto que explique a distribuição desigual da 

população indígena na América latina.

Os altiplanos situados entre as cordilheiras montanho-

sas da América Latina centralizaram as civilizações pré-

-colombianas, abrigando um contingente populacional 

maior do que o das planícies costeiras. Considerando o 

texto, espera-se que os alunos concluam que os adensa-

dos núcleos de povoamento ameríndio foram transfor-

mados em reserva de mão de obra pelos colonizadores 

espanhóis. Os países originados desses núcleos de povoa-

mento são os que apresentam maior porcentagem de 

ameríndios em suas populações. 

Para encerrar essa Situação 

de Aprendizagem, na seção 

Você aprendeu?, propomos a 

questão:

Por que as civilizações que edificaram 

as construções retratadas nas imagens 

a seguir são chamadas civilizações pré- 

-colombianas?

São chamadas  pré-colombianas porque eram as civiliza-

ções antigas estabelecidas nas Américas antes da chegada 

dos primeiros colonizadores espanhóis, que desembarca-

ram a partir da expedição de Cristóvão Colombo.
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Figura 25 – ruínas da pirâmide de Kukulcán, no sítio arqueoló-
gico maia de chichén itzá, em Yucatán, no México.
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Figura 26 – ruínas de Machu Picchu, uma importante cidade do 
império inca, no Peru.
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Conteúdos: densidades demográficas; vetores do povoamento do território na Argentina e no brasil.

Competências e habilidades: diferenciar correntes de povoamento, relacionando-as com a formação 

socioespacial.

Sugestão de estratégias: leitura e interpretação de tabelas e mapas; produção de mapa.

Sugestão de recursos: mapas; textos; fotografia.

Sugestão de avaliação: exercícios individuais; relatórios de trabalhos em grupo.

Etapa prévia – Sondagem inicial e 
sensibilização

nesta etapa inicial, sugerimos que sejam 

analisados os dados relativos à densidade de-

mográfica do brasil. Para iniciar o trabalho, 

exponha o conceito de densidade demográfi-

ca, ou seja, da medida do grau de concentra-

ção populacional em determinada área, dada 

pelo quociente entre a população absoluta e a 

sua extensão territorial.

 =   
População absoluta

                   Área

densidade  
demográfica  

(dd)

Seria interessante uma discussão inicial 

sobre esse tema, destacando a densidade de-

mográfica do brasil. dividindo-se a popula-

ção brasileira (190 755 799 habitantes segundo 

o ibge – censo demográfico 2010) pela ex-

tensão territorial do país (8 514 877 km²), ob-

temos uma densidade demográfica média 

de 22,4 hab./km², relativamente baixa para 

os padrões mundiais. depois de apresentar 

esses números, explique aos alunos que a 

população brasileira não é uniformemente 

distribuída pelo território do país. A tabela 

do Quadro 8 contribuirá para que os alunos 

compreendam a distribuição da população 

brasileira.

Leitura e análise de tabela e mapa

com base na tabela e no mapa, responda às 

questões a seguir, presentes no caderno do Aluno.

1. identifique na tabela as dez unidades Fe-

derativas brasileiras que apresentavam, em 

2010, as menores densidades demográficas 

do país. em quantas delas a densidade de-

mográfica era superior a 10 hab./km2?

As dez Unidades Federativas (UF) que apresentavam as meno-

res densidades demográficas em 2010 eram Roraima (2,01), 

Amazonas (2,2), Mato Grosso (3,3), Amapá (4,6), Acre (4,8), 

Tocantins (4,9), Pará (6,0), Rondônia (6,5), Mato Grosso do Sul 

(6,8) e Piauí (12,4). Dentre elas, somente o Piauí apresentava 

densidade demográfica superior a 10 hab./km2 em 2010. 
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Brasil: população e densidade demográfica, 2010

Unidade Federativa População total (nº hab.) Área (km²)
Densidade demográfica 

(hab./km²)
Acre 733 559 152 581 4,81 
Alagoas 3 120 494 27 768 112,38 
Amapá  669 526 142 815 4,69 
Amazonas 3 483 985 1 570 746 2,22 
bahia 14 016 906 564 693 24,82 
ceará 8 452 381 148 826 56,79 
distrito Federal 2 570 160 5 802 442,98 
espírito Santo 3 514 952 46 077 76,28 
goiás 6 003 788 340 087 17,65 
Maranhão 6 574 789 331 983 19,80 
Mato grosso 3 035 122 903 358 3,36 
Mato grosso do Sul 2 449 024 357 125 6,86 
Minas gerais 19 597 330 586 528 33,41 
Pará 7 581 051 1 247 689 6,08 
Paraíba 3 766 528 56 440 66,74 
Paraná 10 444 526 199 315 52,40 
Pernambuco 8 796 448 98 312 89,47 
Piauí 3 118 360 251 529 12,40 
rio de Janeiro 15 989 929 43 696 365,94 
rio grande do norte 3 168 027 54 797 57,81 
rio grande do Sul 10 693 929 281 749 37,96 
rondônia 1 562 409 237 576 6,58 
roraima 450 479 224 299 2,01 
Santa catarina 6 248 436 95 346 65,53 
São Paulo 41 262 199 248 209 166,24 
Sergipe 2 068 017 21 910 94,39 
tocantins 1 383 445 277 621 4,98 
Brasil 190 755 799 8 514 877 22,40 

Quadro 8 – brasil: população e densidade demográfica, 2010. Fonte: ibge – Sinopse do censo demográfico, 2010. disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/sinopse.pdf>. Acesso em: 6 fev. 2014.

2. identifique as unidades Federativas que 

apresentavam, em 2010, densidade demo-

gráfica superior a 100 hab./km2.

Distrito Federal (442,9), o Rio de Janeiro (365,9), São 

Paulo (166,2) e Alagoas (112,3). Essas UF apresenta-

vam, em 2010, densidade demográfica superior a 100 

hab./km2.

3. considerando suas respostas anteriores, o 

que é possível dizer a respeito da distribui-

ção da população pelo território brasileiro?

Nesta questão, os alunos deverão exercitar a habilidade de 

síntese a partir do que identificaram nas questões anterio-

res. Dessa forma, deverão concluir, entre outras coisas, que 

o território nacional apresenta-se fortemente díspar do 

ponto de vista da ocupação populacional.
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4. A distribuição da população pelo território 

está relacionada a padrões históricos de po-

voamento e de ocupação. no brasil, as maio-

res densidades demográficas estão localiza-

das nas proximidades do litoral, como você 

pode observar no mapa a seguir (Figura 27). 

explique por que isso acontece.

É importante também destacar que, no Brasil, as 

maiores densidades demográficas estão localiza-

das nas proximidades do litoral, devido à história de 

povoamento do país. Como se sabe, a colonização 

portuguesa priorizou principalmente a exploração da 

faixa litorânea, gerando uma apropriação esparsa e 

desigual do interior.

Densidade demográfica, 2010

Figura 27 – densidade demográfica, 2010. ibge. Atlas geográfico escolar. rio de Janeiro: ibge, 2012, p. 114. disponível em: <http://
atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_brasil/brasil_densidade_demografica.pdf>. Acesso em: 25 abr. 2014. Mapa original.

Leitura e análise de tabela e mapa

Ainda, nesta etapa de sensibilização, su-

gerimos duas atividades com base nos dados  

 

referentes à população da Argentina, presen-

tes no caderno do Aluno.
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a) Qual é a província de maior densidade 

demográfica da Argentina?

Na Argentina, Tucumán apresenta a maior densidade demo-

gráfica (64,3 hab./km2).

b) no mapa disponível no caderno do Alu-

no, os alunos deverão elaborar um mapa 

ordenado que represente a densidade de-

mográfica das províncias argentinas, com 

base nos dados da tabela.

Para realizar essa tarefa, os alunos criarão 

uma escala, que será usada como base da le-

genda. com base nessa escala, eles deverão es-

tabelecer uma sequência de cores numa escala 

monocromática (mesma tonalidade), do mais 

claro ao mais escuro, que será usada no mapa 

e na legenda. eles também deverão elaborar 

um título para o mapa.

1. Analise a tabela a seguir.

Argentina: população e densidade demográfica, 2010

Província População total (nº hab.) Área (km²)
Densidade demográfica 

(hab./km2)
buenos Aires 15 625 084 307 774   50,77 
catamarca 367 828 102 602  3,58 
chaco 1 055 259 99 633 10,59 
chubut 509 108 224 686 2,27 
córdoba 3 308 876 165 321 20,01 
corrientes 992 595 88 199 11,25 
entre ríos 1 235 994 78 781 15,69 
Formosa 530 162 72 066 7,36 
Jujuy 673 307 53 219 12,65 
la Pampa 318 951 143 440 2,22 
la rioja 333 642 89 680 3,72 
Mendoza 1 738 929 148 827 11,68 
Misiones 1 101 593 29 801 36,96 
neuquén 551 266 94 078 5,86 
río negro 638 645 203 013 3,15 
Salta 1 214 441 155 488 7,81 
San Juan 681 055 89 651 7,60 
San luis 432 310 76 748 5,63 
Santa cruz 273 964 243 943 1,12 
Santa Fe 3 194 537 133 007 24,02 
Santiago del estero 874 006 136 351 6,41 
tierra del Fuego 127 205 21 571 5,90 
tucumán 1 448 188 22 524 64,30 
Argentina 40 117 096 2 780 403 14,43 

Quadro 9 – Argentina: população e densidade demográfica, 2010. Fonte: instituto nacional de estadística y censos de la 
república Argentina. censo nacional de Población, hogares y Viviendas 2010. disponível em: <http://200.51.91.245/argbin/
rpWebengine.exe/PortalAction?&Mode=MAin&bASe=cPV2010b&MAin=WebServerMain.inl>. Acesso em: 6 fev. 2014.

book_GEO_7S_CP_VOL2.indb   73 07/08/14   14:18



74

densidade demográfica
(no de habitantes por km2)

0-10,99 

11-20,99 

21-30,99 

31-40,99 

mais de 41

com relação aos intervalos que serão em-

pregados para a elaboração do mapa, sugeri-

mos que oriente os alunos a utilizar a legenda 

a seguir. 

A Figura 28 destaca as áreas de ocupação 

da América Portuguesa e da América his-

pânica nos séculos referidos. é importante 

explicar aos alunos que, desde 1549, a Amé-

rica Portuguesa dispunha de um governador- 

-geral nomeado pelo rei, que recebia poderes 

de fiscalização e defesa sobre o conjunto do 

território colonial lusitano da América. no 

caso da América hispânica, a administração 

foi descentralizada desde o início, e as pos-

sessões coloniais divididas em vice-reinados 

e capitanias, conforme mapa da Figura 28. o 

núcleo da colonização espanhola era formado 

pelas principais áreas andinas de mineração, 

situadas no Peru e no Alto Peru (em especial 

Potosí, atual bolívia). o porto de buenos  

Aires, no estuário do rio da Prata, funcionava 

como elo entre as zonas mineiras andinas e os 

mercados europeus, escoando principalmente 

a prata contrabandeada para a inglaterra e 

para a holanda e recebendo desses países ma-

nufaturas que também penetravam ilegalmen-

te nas possessões coloniais espanholas.

leitura e análise de mapa

Sugerimos que os mapas das Figuras 28 e 

29 sejam discutidos em sala de aula. Peça aos 

alunos que analisem as áreas de colonização 

portuguesas e espanholas no século xViii 

(Figura 28) e que atentem para os vetores da 

expansão colonial luso-brasileira nos séculos 

xVi e xVii (Figura 29). na sequência, res-

pondam à questão a seguir, presente no ca-

derno do Aluno.

Os alunos devem perceber no mapa produzido que a 

distribuição da população argentina pelo seu território é 

bastante desigual, o que ocorre também no Brasil.

c) observando o mapa ordenado da Argentina  

que você elaborou, responda: quais são as 

provín cias com densidade demográfica supe-

rior a 10 hab./km² nas porções central e oci-

dental do território argentino?

Porção central: Córdoba e Santa Fé. Porção ocidental:  

Jujuy, Tucumán e Mendoza.

Etapa 1 – Os movimentos 
colonizadores no século XVI

nesta etapa, analisaremos os vetores da 

expansão colonial portuguesa e espanhola na 

América do Sul entre os séculos xVi e xViii, 

em especial nos territórios que mais tarde vi-

riam a pertencer ao brasil e à Argentina. Para 

isso, utilizaremos documentos cartográficos. 
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Figura 28 – divisão administrativa e independência da América luso-espanhola. ArrudA, José Jobson de 
A. Atlas histórico básico. São Paulo: Ática, 2008, p. 22. Mapa original.

Quais são as principais características 

das rotas de colonização no território que 

viria formar o brasil?

Espera-se que a classe perceba que, na América Portu-

guesa, todas as rotas de colonização tinham início no 

litoral atlântico.
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Figura 29 – ocupação do território brasileiro. thérY, hervé; Mello, neli Aparecida de. Atlas do Brasil: dispari-
dades e dinâmicas do território. São Paulo: edusp, 2005, p. 33. Mapa original (base cartográfica com generalização; 
algumas feições do território nacional não estão representadas).

Território ocupado no século XIX

Território ainda não ocupado no século XIX

Território ocupado no século XVI

Território ocupado no século XVIII

Território ocupado no século XVII

Fronteira �xada pelo Tratado de Madri (1750)

Fronteira �xada pelo Tratado Badajoz (1801)

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

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

Captura de índios

Procura de minérios

Exploração contratada

Principais bandeiras

Meridiano de Tordesilhas

0 500 km

© HT-2003 MGM-Libergéo

Fonte: Baseado parcialmente em Manoel Mauricio de Albuquerque, Atlas Histórico, e Martine Droulers

Ocupação do Território Brasileiro

Etapa 2 – O povoamento no século 
XIX e suas consequências 

A Argentina proclamou sua independência 

em 1816, e o brasil, em 1822. no momento 

da independência, nenhum dos dois países 

tinha se apropriado efetivamente de seus ter-

ritórios. na Argentina, apenas um terço do 

território era ocupado pelos herdeiros dos 

colonizadores, já que a maior parte ainda 

estava sob controle das populações indíge-

nas, com as quais o país recém-independente  
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mantinha relações conflituosas. A capital, 

buenos Aires, centralizava as relações co-

merciais do país com o exterior, pois era 

o único porto internacional. no brasil, as 

áreas povoadas pelos herdeiros dos coloni-

zadores portugueses equivaliam a cerca de 

metade do território, mas já existiam diversas 

cidades portuárias importantes, como rio 

de Janeiro, recife e Salvador. na etapa de 

sensibilização, chamamos a atenção dos alu-

nos para o fato de que, no brasil, as maiores 

densidades demográficas estão localizadas 

nas proximidades do litoral, enquanto na  

Argentina, apesar da forte concentração po-

pulacional na capital, buenos Aires (onde 

vive cerca de um terço da população do país), 

existem manchas significativas de maiores 

densidades demográficas situadas na porção 

central e oriental do território. 

Propomos que os alunos façam 

uma pesquisa em grupo sobre o 

padrão de povoamento do bra-

sil e da Argentina no século xix. combine 

com eles a melhor forma de apresentar o tra-

balho realizado.

SituAção de APrendizAgeM 7 
colôMbiA e VenezuelA: entre oS AndeS e o cAribe

que centralizava as atividades mineradoras no 

período colonial. no que diz respeito à Vene-

zuela, a valorização do litoral é tributária das re-

lações com o Mar do caribe e foi reforçada pelo 

estabelecimento da economia petroleira, a partir 

das primeiras décadas do século xx.

esta Situação de Aprendizagem se concentra 

nas diferentes formas de apropriação do espaço 

colombiano e venezuelano. no primeiro caso, a 

área mais dinâmica do ponto de vista das ativi-

dades econômicas e da concentração populacio-

nal situa-se na zona da cordilheira dos Andes, 

Conteúdos: processo de apropriação e valorização territorial na colômbia e no caribe.

Competências e habilidades: estabelecer semelhanças e diferenças socioculturais; caracterizar processos 

de apropriação e valorização territorial.

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

Sugestão de recursos: mapas; fotos.

Sugestão de avaliação: exercícios individuais.
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Etapa prévia – Sondagem inicial e 
sensibilização

nesta etapa de sensibilização, sugerimos que 

os alunos leiam o texto a seguir, presente no  

durante o período colonial, Colômbia e Venezuela integraram, junto com os atuais Panamá 
e Equador, o vice-reinado de nova granada. Santa Fe de bogotá, situada a 2 600 metros de 
altitude, era o centro da região mineira de nova granada, o mais importante núcleo econômi-
co do vice-reinado. 

no território que atualmente corresponde à Venezuela, a colonização introduziu o cultivo 
de produtos agrícolas na região costeira, que eram comercializados pelos navios que percor-
riam o Mar do Caribe. Após a independência, foram implantadas culturas de exportação nos 
altiplanos situados no trecho colombiano da Cordilheira dos Andes e teve início a exploração 
das imensas reservas petrolíferas existentes nas proximidades do litoral venezuelano.

elaborado por raul borges guimarães e regina Araujo especialmente para o São Paulo faz escola.

em seguida, você poderá detalhar o assunto, 

explicando que a Venezuela, pobre em ouro e pra-

ta, foi considerada uma área marginal durante os 

primeiros tempos da colonização. A implantação 

hispânica no território que atualmente pertence 

à Venezuela se restringiu à captura de indígenas 

e à pecuária, atividades direcionadas para o con-

sumo nas regiões mineradoras da colômbia. os 

poucos produtos agrícolas da região eram comer-

cializados pelos navios contrabandistas que atua-

vam no Mar do caribe. 

Assim, desde a origem, os altiplanos andinos 

foram o núcleo de povoamento da colômbia. A 

Venezuela, ou “pequena Veneza”, nasceu volta-

da para o Mar do caribe e teria seu destino liga-

do ao mar. Após a independência, os altiplanos 

andinos da colômbia seriam ocupados, sobre-

tudo, pelas culturas de exportação, em especial 

o café, enquanto o centro-norte costeiro da  

Venezuela experimentaria uma valorização iné-

dita com a descoberta e a exploração das imen-

sas reservas petrolíferas existentes no país. 

Agora, proponha aos alunos que, em du-

pla, consultem em mapas físico e político do 

continente americano, os países e locais apre-

sentados em destaque no texto e, em seus ca-

dernos, indiquem a situação geográfica desses 

países: onde se localizam, quais biomas pos-

suem, formas de relevo, países fronteiriços etc.  

esta atividade  contribuirá para que o alu-

no saiba que:

 f colômbia e Venezuela foram países colo-

nizados pelos espanhóis, têm territórios 

na cordilheira dos Andes, são países ba-

nhados pelo Mar do caribe e possuem 

terras na Amazônia.

caderno do Aluno, na seção Para começo  

de conversa.  
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Leitura e análise de imagem

Após a aula expositiva, trabalhe com as 

Figuras 30 e 31, disponíveis no caderno do 

Aluno, que retratam as principais cidades 

venezuelanas e colombianas.

cada uma dessas cidades deve ser localizada 

em um mapa político. depois, os alunos tentarão 

localizá-las em um mapa físico da América do 

Sul. Mesmo que esse último não apresente cotas 

para as cidades, é possível inferir a localização 

aproximada, guiando-se pelo mapa político.

©
 Y

an
n 

A
rt

hu
s-

b
er

tr
an

d/
c

or
bi

s/
l

at
in

st
oc

k 

©
 l

en
sp

ilo
t/

A
la

m
y/

g
lo

w
 i

m
ag

es
 

a) a)

Figuras 30a, 30b, 30c – Venezuela. a) Vista aérea da capi-
tal, caracas, 1999. b) Vista aérea de plataformas de petróleo 
no lago Maracaibo, c. 1997. c) bairro com casas populares,  
Valência, 25 abr. 2008.
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Figuras 31a, 31b, 31c – colômbia. a) Vista aérea da capital, bo-
gotá, c. 2000. b) Vista aérea de Medellín, c. 2004. c) Vista aérea de 
cali, 10 jul. 2010.
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Venezuela Colômbia
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em seguida, a classe deverá responder às 

perguntas presentes no caderno do Aluno.

1. o que existe em comum entre as três 

principais cidades venezuelanas: caracas, 

Maracaibo e Valência?

Espera-se que os alunos respondam que as três cidades lo-

calizam-se na porção setentrional do país, nas proximidades 

da costa.

2. o que existe em comum entre as três 

principais cidades colombianas: bogotá,  

Medellín e cali?

Espera-se que os alunos respondam que as três cidades es-

tão no sistema montanhoso formado pelas bifurcações da 

Cordilheira dos Andes em território colombiano.

Etapa 1 – Análise de mapas

Para esta etapa, sugerimos que a 

análise e a interpretação do mapa 

da Figura 32 sejam feitas pelos alunos indivi-

dualmente, em casa, conforme atividade do 

caderno do Aluno, na seção lição de casa.

1. observe o mapa a seguir. do ponto de vista 

da distribuição espacial da população:

a) Qual o principal fator que diferencia a 

colômbia e a Venezuela?

Na Colômbia, as maiores densidades demográficas si-

tuam-se nos sistemas montanhosos, e, secundariamen-

te, nas proximidades dos portos que conectam o país ao 

Oceano Pacífico. Na Venezuela, as maiores densidades 

demográficas situam-se na porção setentrional, ao longo 

da faixa costeira.

b) o que a colômbia e a Venezuela têm em 

comum?

Em ambos os países, as menores densidades demográficas 

situam-se na Amazônia, que inclui a faixa de fronteira com 

o território brasileiro.
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Para finalizar, sugerimos a ati-

vidade a seguir do caderno do 

Aluno, seção Você aprendeu?.

o lago Maracaibo, nas margens do qual 

se situa a cidade de mesmo nome, abriga uma 

das maiores reservas petrolíferas do continen-

te americano. ele se localiza:

a) na bolívia.

b) no chile.

c) na colômbia.

d) no México.

e) na Venezuela.

O Lago Maracaibo é uma importante via de navegação, além 

de possuir grandes reservas de petróleo. Em suas margens, si-

tua-se a cidade de Maracaibo, a segunda maior da Venezuela.

Etapa 2 – Os contrastes de Caracas

Para finalizar esta Situação de Apren-

dizagem, propomos a exibição do filme  

Um olhar sobre Caracas, produção francesa 

com aproximadamente 20 minutos de dura-

ção, que pertence ao acervo da tV escola. 

o filme analisa o cotidiano dos moradores 

e os contrastes sociais que fazem parte da 

paisagem da cidade. Sugerimos que, após a 

exibição, os alunos, divididos em grupos, pro-

duzam um texto sobre o filme, em forma de 

crítica jornalística.

Para orientar esse trabalho, leve para a sala 

de aula e apresente aos grupos alguns exem-

plos de críticas de filmes que tenham sido pu-

blicadas em jornais. informe que a crítica é um 

tipo de texto que descreve um objeto cultural, 

como um filme ou um livro, ressaltando suas 

particularidades e seus aspectos positivos e ne-

gativos. trata-se, portanto, de um tipo de texto 

argumentativo, pois o autor deve apresentar 

argumentos que fundamentem sua opinião a 

respeito do objeto analisado.

SituAção de APrendizAgeM 8 
hAiti e cubA: AS reVoluçõeS

A escolha de haiti e de cuba para o 

fechamento do trabalho do volume tem 

como objetivo a discussão das alternativas 

de desenvolvimento independente dos paí-

ses latino-americanos. Apesar de o haiti 

ser resultado da primeira grande revolução 

americana de escravos, que culminou com a 

formação do país em 1804, a sociedade local 

não conseguiu romper as amarras de uma es-

trutura conservadora de poder, que manteve 

o controle centralizado do estado e da pro-

priedade privada.

Por sua vez, a radicalização da revolução 

cubana rumo ao socialismo pode ser relacio-

nada à tentativa de intervenção militar frus-

trada (desembarque na baía dos Porcos, em 

1961) e ao bloqueio econômico imposto pelos 

estados unidos, desde 1962 – que provocou o 

isolamento do país no continente. 
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Conteúdos: processo de independência; características da revolução; conquistas e problemas 
sociais e políticos.

Competências e habilidades: analisar histórica e geograficamente processos de formação política 
e econômica; comparar informações de interesse geográfico, interpretando diversos indicadores 
sociais e econômicos.

Sugestão de estratégias: aulas dialogadas; trabalhos individuais e em grupo.

Sugestão de recursos: tabelas de dados; textos; representações gráficas. 

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

Haiti – cronologia

1492 – início da ocupação, por cristóvão colombo, da ilha batizada de hispaniola e começo da escravização 

dos índios aruaques nativos.

1697 – A espanha cede a porção ocidental da ilha para a França, que passou a chamá-la de Saint 

domingue (a porção oriental, de possessão espanhola, era Santo domingo). nas décadas seguintes, 

Saint domingue torna-se a mais importante possessão francesa na América, cultivando, principal-

mente, cana-de-açúcar e produzindo seus derivados, com mão de obra escrava africana.

1791-1803 – rebelião dos escravos em Saint domingue, sob a influência do ideário da revolução France-

sa. em 1794, a escravidão é abolida.

1804 – Saint domingue conquista a independência e passa a se chamar haiti.

1807-1820 – o haiti passa por uma guerra civil que divide o país, reunificado somente em 1820.

1821-1844 – ocupação de Santo domingo pelos haitianos, que passam a dominar toda a ilha. A guerra 

arrasa a economia do haiti.

Etapa prévia – Sondagem inicial e 
sensibilização

1. na seção Para começo de conversa, do 

ca derno do Aluno, propomos aos alunos 

que leiam o tex to Haiti – cronologia, e ela-

borem em uma folha avulsa uma linha do 

tempo na qual estejam destacados os prin-

cipais acon tecimentos da história do hai-

ti a partir da chegada dos colonizadores. 

Para confeccio nar uma linha do tempo, 

deve-se considerar tiras de aproximada-

mente 1 metro, nas quais cada centímetro 

corresponde a cinco anos. 

tendo em vista as características especí-

ficas dessas revoluções populares, os alunos 

terão a oportunidade de refletir a respeito 

das perspectivas de desenvolvimento regional.

Para isso, a turma será desafiada a compa-

rar esses diferentes processos e utilizar diver-

sos indicadores socioeconômicos de forma a 

elaborar a sua própria síntese.
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1915-1934 – o haiti é invadido pelos estados unidos da América (euA). A ocupação se prolonga até 1934.

1957-1986 – François “Papa doc” duvalier é eleito presidente e, mais tarde, com o apoio dos militares, 

instaura uma ditadura que massacra a oposição e persegue a igreja católica. A morte de “Papa doc”, 

em 1971, não põe fim à ditadura, que é mantida por seu filho Jean-claude duvalier, o “baby doc”, con-

duzido à presidência do país após a morte do pai. “baby doc” permanece no poder até 1986, quando é 

deposto como resultado de protestos populares.

1986-1990 – Junta militar garante a transição para eleições presidenciais livres, sob nova constituição.

1991 – o novo presidente eleito, o padre esquerdista Jean-bertrand Aristide, é empossado. no mesmo 

ano, é deposto por um golpe militar. A organização das nações unidas (onu) e os euA impõem 

sanções econômicas ao haiti para forçar a volta de Aristide.

1994 – o haiti é ocupado por uma força multinacional que devolve o poder a Aristide. entretanto, Aristide 

faz acordos com a elite para se manter no poder.

2000 – em nova eleição, Aristide obtém 92% dos votos para a presidência e seu partido conquista quase 

todas as cadeiras do Parlamento, resultado questionado pela oposição. 

2002 – ocorrem os primeiros protestos populares contra Aristide.

2004 – A crise se agrava quando se encerra o mandato de deputados e senadores sem a convocação de eleições 

e Aristide passa a governar por decretos. os protestos populares contra o seu governo se alastram e contam 

com o apoio armado de ex-militares. A partir desse ano, uma força de paz da onu, sob o comando do brasil, 

ocupa o país e procura dar suporte ao governo provisório.

2008 – Protestos contra a fome crescem no haiti.

2010 – um terremoto de magnitude 7,0 na escala richter atingiu o país, provocando uma série de feri-

dos, desabrigados e mortes. o governo haitiano estima que cerca de 222 mil pessoas morreram e outras 

300 mil ficaram feridas, além de  deslocar 2,3 milhões. Segundo dados da onu (2010), o valor total das 

destruições e perdas causadas pelo ocorrido é estimado em 7,8 bilhões de dólares, dos quais 4,3 bilhões 

representam estragos físicos e 3,5 bilhões, econômicos.

elaborado especialmente para o São Paulo faz escola com base em dados da embaixada do haiti em Washington, site oficial, 
disponível em: <http://www.haiti.org>, Folha de S.Paulo, arquivos Folha, disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/

arquivos/>; O Estado de S. Paulo, arquivos digitais, disponível em: <http://www.estadao.com.br>. Acessos em: 12 fev. 2014.

2. repita o procedimento da questão ante-

rior considerando o texto Cuba – crono

logia (também disponível no caderno do 

Aluno), que traz os acontecimentos impor-

tantes da história de cuba, após a chegada 

dos colonizadores.

Tal forma de representação gráfica é de interesse da Geo-

grafia, na medida em que promove o exercício de lidar 

com escalas de proporcionalidade entre fatos ocorridos 

no decorrer do tempo e o espaço da representação na 

folha de papel.
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Cuba – cronologia

1492 – ocupação da ilha por cristóvão colombo e início da escravização dos indígenas nativos.

1762-1763 – A ilha é invadida pelos ingleses, até que, em 1763, potências coloniais europeias reconhecem 

o domínio espanhol sobre cuba.

1763 – início do desembarque de escravos africanos para trabalhar nas fazendas açucareiras.

1878 – começam as lutas pela independência, lideradas por José Martí. nessa época, a ilha produzia ⅓ 

do total mundial de açúcar de cana.

1898-1899 – conflito dos estados unidos da América (euA) com a espanha pelo domínio da ilha, com 

vitória norte-americana, que institui um governo em cuba, que dura até 1899.

1901 – o congresso dos euA aprova a “emenda Platt” autorizando o governo norte-americano a ins-

talar bases militares e a intervir em cuba quando julgasse necessário. 

1902 – cuba conquista independência formal, mas, na prática, continua sob o domínio dos euA. 

1933-1944 – com o apoio dos euA, Fulgêncio batista instaura uma ditadura.

1952 – Após alguns anos fora da presidência, Fulgêncio batista retorna ao poder, liderando um golpe militar.

1953 – grupo de rebeldes, sob a liderança de Fidel castro, instala-se em Sierra Maestra e passa a combater 

a ditadura de batista.

1959 – o grupo de rebeldes chega a havana e derruba o governo de Fulgêncio batista. 

1960 – o novo governo promove a reforma agrária e nacionaliza as empresas norte-americanas.

1961 – cuba e euA rompem relações diplomáticas após a tentativa frustrada de invasão da baía dos 

Porcos por tropas americanas. em 1o de maio, o governo de Fidel castro se alinha definitivamente à 

união das repúblicas Socialistas Soviéticas (urSS), instituindo um regime socialista na ilha.

1962 – os euA decretam bloqueio econômico a cuba, que é expulsa da organização dos estados 

Americanos (oeA).

1972 – cuba ingressa no mercado comum do bloco comunista, exportando açúcar e importando 

petróleo com preços subsidiados.

1975 – A revolução socialista se institucionaliza com a realização do i congresso do Partido comunista 

e a aprovação de uma nova constituição.

1976-1991 – Altos investimentos em educação e em pesquisa, por meio do acesso a programas de 

capacitação na urSS, levam cuba a ter forte desenvolvimento científico e tecnológico – áreas como 

a medicina e a indústria farmacêutica se tornam áreas de ponta.

1991-2001 – cuba enfrenta dificuldades econômicas após a extinção da urSS. intensifica-se o bloqueio 

econômico dos euA. Várias medidas são tomadas para atrair investimentos estrangeiros, principalmente 

na área de turismo.

2002 – Quase metade das usinas de açúcar do país é fechada, provocando o desemprego de 200 mil pessoas.
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3.  compare as duas linhas do tempo que 

você elaborou, destacando semelhanças 

e diferenças históricas e geográficas entre 

esses países. 

Espera-se que desse debate sejam destacados alguns aspec-

tos, como os listados a seguir.

Semelhanças entre Haiti e Cuba

•	Ilhas localizadas no Mar do Caribe, conquistadas por Co-

lombo no final do século XV.

•	Exploração pelos colonizadores europeus para a produção 

da cana-de-açúcar, cuja mão de obra era baseada no traba-

lho escravo africano.

•	Ocupação dos Estados Unidos da América, que exerceram 

controle sobre a região a partir do final do século XIX.

•	Domínio de ditaduras por longos períodos e ausência de 

tradição democrática.

Diferenças entre Haiti e Cuba

•	A independência do Haiti antecedeu a independência 

cubana em quase 100 anos, mas não conseguiu romper as 

estruturas de poder da elite local.

•	Aproximando-se do modelo soviético, a revolução cubana 

radicalizou-se na proporção em que os Estados Unidos da 

América impunham sanções econômicas ao país.

•	O fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), 

em 1991, provocou uma crise econômica profunda em Cuba, 

mas o país está se recuperando com o desenvolvimento de 

novos setores econômicos, como o turismo. As perspectivas do 

Haiti são sombrias. As instituições do Estado estão destruídas e a 

população passa por problemas gravíssimos, como a fome. 

Etapa 1 – Indicadores sociais e 
econômicos de Cuba e Haiti

Para aprofundar o conhecimento dos alu-

nos a respeito dos países do Mar do caribe, 

explore um mapa político da região em um 

atlas geográfico escolar. 

caso a escola possua uma mapoteca, apresente 

um mapa político da América central aos alunos. 

na sequência, peça aos alunos que res-

pondam às questões, presentes também no 

caderno do Aluno.

leitura e análise de mapa

1. Podemos dividir a América central em dois 

blocos de países: continentais e insulares. Quais 

países compõem cada um desses blocos? 

Espera-se que os alunos localizem os países da América Central 

continental (Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, Nicarágua, 

Costa Rica e Panamá) e os insulares (Bahamas, Cuba, Jamaica, 

Haiti, República Dominicana e os países das pequenas Antilhas).

2003 – o fuzilamento de três dissidentes do regime, por tentativa de fuga para a Flórida (euA), causa 

protestos internacionais.

2005 – As atividades turísticas superam o setor agropecuário na geração de riquezas para o país.

2008 – Fidel castro renuncia ao cargo de presidente, depois de um período de licença médica, transmi-

tindo o comando do país para seu irmão, raúl castro. em discurso à nação, raúl defende mudanças 

econômicas e lança debate sobre o futuro do país.

elaborado especialmente para o São Paulo faz escola com base em dados da embaixada de cuba no brasil, site oficial  
disponível em:<http://www.cubadiplomatica.cu/brasil/eS/Mision/consuladogeneralenSaoPaulo.aspx>; Folha de S.Paulo, 
arquivos Folha, disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/arquivos/>; O Estado de S. Paulo, arquivos digitais, 

disponível em: <http://www.estadao.com.br>. Acessos em: 12 fev. 2014.
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2. Qual é o mar que banha essa região?

Mar das Antilhas ou Mar do Caribe.

3. A ilha hispaniola é ocupada por dois 

países. um deles, na porção oriental, for-

mou-se a partir da colonização espanho-

la. o outro, na porção ocidental, a partir 

da colonização francesa e da revolta dos 

escravos. Quais são esses países?

República Dominicana e Haiti.

4. descreva a localização de cuba e do haiti 

no contexto regional.

Espera-se que os alunos utilizem as referências geográficas 

para fazer essa descrição. Nesse caso, você terá a oportuni-

dade de verificar quais alunos ainda apresentam dificuldades 

para trabalhar com os conhecimentos básicos da Geografia. 

Segundo a resposta esperada, os alunos deverão utilizar as  

coordenadas geográficas e os pontos cardeais e colaterais. 

Eles devem fazer referência ao fato de Cuba estar localizada 

ao sul do Trópico de Câncer, separada dos Estados Unidos da 

América apenas pelo Estreito da Flórida. O país está localizado 

a sudoeste das Bahamas, a noroeste do Haiti e ao norte da Ja-

maica. Com relação ao Haiti, os alunos devem mencionar que 

o país divide a Ilha Hispaniola com a República Dominicana 

e se encontra ao sul do paralelo 20, tendo a Jamaica a oeste.

Leitura e análise de tabela e texto

depois desse exercício de cartografia, ana-

lise a situação social e econômica de cuba e do  

haiti, comparando estes países com os seus 

vizinhos da América central, baseando-se 

em alguns indicadores apresentados na ta-

bela do Quadro 10 (disponível no caderno 

do Aluno).

América Central: alguns indicadores

Nome do país
PIB Bruto 
(milhões de 

*dólares), 2011

PIB per capita 
(milhões de 

*dólares), 2011

Expectativa de vida à 
nascença (em anos/ambos 

os sexos), 2010-2015

Média de anos 
de escolaridade 

(anos), 2011

PEA (milhões 
de pessoas), 

2011

guatemala 33 839.4 2 303.9 71,3 4,1 5 276

belize 1 288.3 4 052.1 76,3 8,0 –

honduras 11 995.0 1 543.9 72,8 6,5 3 001

el Salvador 18 611.1 2 976.7 72,3 7,5 3 296

nicarágua 7 598.0 1 289.1 72,7 5,8 2 544

costa rica 25 999.0 5 492.2 79,1 8,3 2 167

Panamá 25 631.4 7 265.0 76,3 9,4 1 590

cuba 56 938.9 5 040.3 79,2 9,9 4 913

Jamaica 11 199.0 4 070.5 73,5 9,6 –

haiti 4 548.5 454.4 62,1 4,9 4 247

república 
dominicana

49 364.7 4 918.8 72,7 7,2 4 626

bahamas 7 582.6 21 840.8 75,9 8,5 –

nota: *dólares a preços constantes de 2005.

Quadro 10 –  América central: alguns indicadores. Fonte: comissão econômica para a América latina e o caribe (cepal) da organi-
zação das nações unidas (onu). Anuario estadístico de América Latina y el Caribe, 2012. 

disponível em: <http://www.cepal.org/publicaciones/xml/2/48862/Anuarioestadistico2012.pdf> e Relatório de Desenvol vimento Huma
no 2011, disponível em: <http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2011_pt_complete.pdf>. Acessos em: 28 abr. 2014.
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Ao final da 7a série/8o ano, espera-se que 

os alunos dominem o significado desses indi-

cadores sociais e econômicos, mas esta aula 

é uma boa oportunidade de revisão e de re-

forço. leia com a turma os dados da tabela, 

destacando a importância dos seguintes indi-

cadores:

 f Produto Interno Bruto (PIB): Valor total 

da riqueza produzida em um país, calcu-

lado geralmente no período de um ano. 

São considerados os bens (automóveis, ge-

ladeiras, televisores, produtos agrícolas e 

industriais etc.), serviços (bancos, hospitais, 

escolas etc.) e atividades comerciais reali-

zadas dentro do país por empresas nacio-

nais e estrangeiras.

 f PIB per capita: calculado dividindo-se o 

valor total da riqueza produzida no país 

pelo número de habitantes. 

 f Expectativa de vida ou esperança de vida: 
estimativa do tempo de vida da população 

do país, em linhas gerais, caso sejam man-

tidas as condições atuais.

 f Média de anos de escolaridade: número mé-

dio de anos de escolaridade recebida por 

pessoas a partir dos 25 anos, convertido 

a partir dos níveis de realização educativa 

usando as durações oficiais de cada nível. 

 f População Economicamente Ativa (PEA): 
calculada considerando-se o total da po-

pulação entre 15 e 60 anos, representando 

a força de trabalho existente no país. 

A partir da explicação, pode-se solicitar 

aos alunos a análise da situação de cuba e do 

haiti, no contexto regional. 

Assim, os alunos deverão responder às 

questões a seguir presentes no caderno do 

Aluno.

1. com base nos indicadores apresentados 

na tabela do Quadro 10, compare a situa-

ção social e econômica de cuba e do haiti.  

depois, compare a situação de cada um 

deles com a dos demais países da América  

central.

a) cuba e haiti.
Espera-se verificar o domínio dos alunos quanto ao sig-

nificado desses indicadores sociais e econômicos, e não 

será difícil concluir que Cuba e Haiti ocupam posições 

extremadas. 

b) cuba e os demais países da América 

central.

Cuba é um dos países com melhor situação social e eco-

nômica da América Central, com destaque para a média de 

anos de escolaridade.

c) haiti e os demais países da América 

central.

O Haiti apresenta os piores índices socioeconômicos 

da América Central. Pode-se citar, por exemplo, a baixa  

expectativa de vida. 

Etapa 2 – A situação política de 
Cuba e Haiti

2. Para finalizar, peça aos alunos para fazer 

um resumo das características da econo-

mia do haiti e de cuba, destacadas em tre-

chos de dois artigos publicados, em abril de 

2008, no jornal Folha de S.Paulo. 
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Protestos contra a fome crescem no Haiti
no sexto dia de protestos contra a alta dos alimentos, uma multidão enfurecida cercou ontem 

o palácio do presidente haitiano, rené Préval, chegando a invadir a área de segurança do prédio, 
antes de ser repelida pelos soldados da missão de estabilização da onu no haiti (Minustah), 
que socorreu forças armadas locais desamparadas diante de uma crise que ameaça mergulhar o 
haiti numa nova espiral de violência.

População entre as mais afetadas pela alta mundial dos preços de alimentos, os haitianos 
começaram a protestar na última quarta-feira, na cidade de les cayes. no fim de semana, a 
tensão atingiu a capital, Porto Príncipe. 

o preço de alimentos como arroz, grãos, frutas e leite condensado aumentou em até 50% 
no ano passado. o preço do macarrão dobrou. cerca de 80% da população do haiti vive com 
menos de uS$ 2 (cerca de r$ 3,4) por dia. [...] 

o cerco ao palácio presidencial reforça a suspeita de que os protestos estão sendo incentiva-
dos por forças antigoverno, como as quadrilhas criminosas que se beneficiam do caos no país 
e até o presidente deposto Aristide, que vive exilado na África do Sul. “há homens armados no 
meio dos protestos, num sinal de que as manifestações estão sendo usadas para fins políticos”, disse 
à Folha, por telefone, a porta-voz da Minustah, Sophie boutaud de la combe. [...]

Adguirni, Samy. Folha de S.Paulo, Mundo, 9 abr. 2008.

Cubanos absorvem discurso da “mudança sem loucuras”

“Por que aquele prédio vai ser [reparado] primeiro? Só queremos ser informados do que acon-
tece, dos critérios. não saber das coisas na rua ou pela antena”, diz uma senhora, cabelos curtos 
descoloridos, entre um punhado de gente reunida quase na esquina da rua obispo, na parte anti-
ga de havana. A antena é uma referência às parabólicas que captam as tVs de Miami.

em certo momento, a mesma senhora cita o discurso de raúl castro ao assumir formalmente o 
poder em cuba, há menos de dois meses, prometendo resolver “as necessidades básicas materiais e es-
pirituais da população” – esta, como outras, frases repetidas quase literalmente por cubanos nas ruas. 

A reunião, ao ar livre, na noite da última quarta-feira, foi uma prestação de contas do cdr 
(comitê de defesa da revolução) da quadra, parte da rede montada nos anos 60 pelo ditador Fidel 
castro – grupos de vizinhos que fazem vigilância na rua, trabalho político e serviços comunitários, 
além de muitas vezes terem dedurado os que saíam da linha estrita traçada pelo regime.

rotina na vida cubana, os encontros parecem ter sido contaminados pela brisa de mudança e 
promessas de tolerância à divergência de opinião sopradas pelos discursos de raúl, acompanhadas 
das recentes medidas liberalizantes, como a venda de celulares e dVds, antes vetados aos cubanos.

“Meu sobrinho, que já tinha celular comprado com um estrangeiro, me avisou e vim com-
prar o meu. Assim posso falar com minha irmã na espanha. Posso mandar uma mensagem: 
me liga!”, explica a dona de casa berta Fernández, 42, com a aquisição nas mãos (os telefones 
recebem ligações do exterior sem custos até dezembro). ela diz que está até otimista, que espe-
ra outras medidas como essa. tudo muito devagar, “sem loucuras”. [...]

MArreiro, Flávia. Folha de S.Paulo, Mundo, 20 abr. 2008.
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ProPoStAS de SituAçõeS de recuPerAção

Para a recuperação das Situações de 

Aprendizagem 1, 2, 3 e 4, propomos duas 

situações diferentes. na primeira delas, 

você poderá orientar os alunos a retomar os 

principais conceitos tratados no decorrer do 

volume. o segundo procedimento está rela-

cionado à aplicação dos conhecimentos tra-

balhados em leituras complementares, com 

o objetivo de reforçar a compreensão dos 

alunos.

no primeiro caso, sugerimos que os alu-

nos retomem o contexto no qual são apre-

sentados os seguintes termos e expressões: 

recurso natural; reciclagem; escassez hídri-

ca; gases de efeito estufa; desenvolvimento 

sustentável; pegada de carbono; lixo; resíduo  

sólido; desperdício. 

em seguida, os alunos deverão elaborar 

individualmente um mapa conceitual, in-

terligando esses termos por meio de flechas 

que estabeleçam relações de complementa-

ridade, de determinação ou de contradição 

entre eles. 

o mapa poderá ser um exemplo indicador 

sobre o grau de compreensão que os alunos 

atingiram acerca de cada um desses concei-

tos: se o desenvolvimento sustentável aparecer 

como determinante do desperdício, por exem-

plo, é sinal de que não foi corretamente apren-

dido. Sugerimos que, sob sua orientação, os 

alunos discutam coletivamente os mapas pro-

duzidos, e os problemas de cada um sejam 

identificados e corrigidos por todos. 

Para o segundo procedimento de recupe-

ração, sugerimos a leitura e a interpretação 

dos textos a seguir, que dialogam direta-

mente com os eixos temáticos propostos 

neste volume.

a) haiti
No caso do Haiti, o artigo aborda os protestos ocasionados 

pela elevação dos preços dos alimentos no mercado mun-

dial, que afetaram especialmente o país, devido à dissemi-

nação da pobreza. Além disso, o artigo menciona o cenário 

de instabilidade política que abre caminho para a violência. 

b) cuba

No texto sobre Cuba são abordadas as medidas libera-

lizantes tomadas por Raúl Castro, cujo intuito parece 

ser o de ampliar o conceito de “necessidade”, incorpo-

rando o direito à informação e à expressão. O exemplo 

citado é a liberalização da venda de celulares e apare-

lhos de DVD.

Sugerimos que organize com a turma um 

mural com notícias mais recentes sobre a 

situa ção desses países.
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Texto 1 – Os recursos minerais no cotidiano

Ao olhar no entorno e procurar a origem dos materiais utilizados cotidianamente, consta-

tamos que os bens minerais fazem parte da maioria deles, a começar dos pigmentos minerais 

que dão cor às letras e do caulim que propicia a resistência do papel em que a maioria das 

publicações é impressa.

Mesmo estando presentes em quase todos os produtos e serviços utilizados no dia a dia, 

muitas vezes as substâncias minerais estão ocultas, não sendo percebidas pelas pessoas, 

por exemplo:

	Quem pensa nos garimpos de quartzo de Minas gerais e da bahia ao olhar o vidro de uma 

janela ou nas minas de alumínio de Poços de caldas, em Minas gerais, ou oriximiná e Pa-

ragominas, no Pará, ao beber refrigerante ou cerveja em lata?

	Quem entra num carro, ônibus ou avião lembrando-se das minas de ferro e manganês do 

Quadrilátero Ferrífero (Mg), carajás (PA) ou corumbá (MS) e das dezenas de minerações 

que viabilizaram a produção do titânio, cromo, chumbo, zinco e tantos outros minérios res-

ponsáveis pela sua estrutura, seu conforto e sua segurança?

	Quem come uma hortaliça ou cereal percebendo a importância dos corretivos de solo lavra-

dos nas rochas calcárias onde também se localizam lindas grutas?

	Quem se protege do vento, da chuva, do frio ou do calor sem a proteção de paredes, pisos 

ou estruturas das casas e prédios construídas com areia, brita e argila extraídas em pedrei-

ras e areais encontrados no entorno de todas as cidades?

	Quem sabe que o amianto presente nas telhas e caixas d’água é um mineral como qualquer 

outro e se encontra disperso em milhares de afloramentos dispersos em todo território nacio-

nal, estando naturalmente na atmosfera e nas águas pela ação do intemperismo e da erosão?

	Quem usa uma joia pensando nos milhares de mineiros que, muitas vezes, trabalham a centenas 

de metros de profundidade nas minas de prata, ouro e gemas, propiciando sua fabricação?

Fonte: ScliAr, cláudio. Ministério do Meio Ambiente, s/d. (Série caderno de debate – Agenda 21 e a sustentabilidade). 
disponível em: <http://www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/caderno_setormineral.pdf>. Acesso em: 28 abr. 2014.

Texto 2 – Guia de boas práticas para o consumo sustentável

A imensidão do brasil fez, e ainda faz, muita gente pensar que todos os recursos naturais 
do nosso país são inesgotáveis. engano. um grande engano. Se não abrirmos os olhos e ficar-
mos bem atentos às nossas atitudes, poderemos sofrer graves prejuízos e ainda comprometer a 
sobrevivência das gerações futuras.
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Questões de interpretação – Texto 1

1. o autor do texto afirma que as substâncias 

minerais estão presentes em quase todos os 

produtos e serviços utilizados no cotidiano.

não é à toa que muita gente – técnicos, especialistas, estudiosos e governos de todas as 
partes do mundo – está preocupada com o futuro do nosso planeta. o Ministério do Meio 
Ambiente – Secretaria de Políticas para o desenvolvimento Sustentável – e o instituto bra-
sileiro de defesa do consumidor (idec) colocam o assunto em discussão e dão as dicas para 
que todos possam iniciar a mudança.

talvez você já tenha ouvido falar de consumo Sustentável. Mas se você não sabe o que 
isso significa, vamos lá:

consumo Sustentável quer dizer saber usar os recursos naturais para satisfazer as nossas 
necessidades, sem comprometer as necessidades e aspirações das gerações futuras. ou seja, 
vale aquele velho jargão popular: saber usar para nunca faltar.

e isso não exige um grande esforço, somente mais atenção com o que está ao nosso redor, 
no nosso ambiente.

Basta fazermos uma pequena reflexão sobre como agimos. 

normalmente, não nos preocupamos com a quantidade de água que utilizamos ao escovar 
os dentes, quando tomamos banho ou no momento de lavar a louça e o nosso carro.

Por absoluta desatenção, ao sairmos de um cômodo não apagamos a luz, ou vamos acen-
dendo todas as lâmpadas, deixando para trás um rastro luminoso.

Nem nos tocamos em relação ao consumo de papel; seja em casa ou no escritório estamos 
sempre desperdiçando papel.

Misturamos o lixo doméstico, quando seria muito simples separar os restos de comida do 
papel, da lata, do vidro, do plástico.

No ato da compra, pense! não leve para casa alimentos em excesso nem faça comida em 
demasia para depois ter de jogar fora. resto de alimento é coisa séria. Milhares de pessoas 
carecem, diariamente, de um prato de comida.

não nos damos conta de que os nossos desperdícios têm impacto no nosso bolso. e, mais grave 
ainda, nunca paramos para pensar que este comportamento displicente vai acarretar sérias e graves 

dificuldades para os nossos descendentes. eles vão se ressentir da falta dos recursos naturais. [...]

Fonte: Ministério do Meio Ambiente/idec. Guia de boas práticas para o consumo sustentável. p. 1-2.

Quais exemplos ele utiliza para justificar 

essa afirmação?

O autor justifica essa afirmação dando exemplos do uso de 

minerais nas embalagens, nos transportes, nas moradias, na 

agricultura e na produção de joias.
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Língua oficial Países

espanhol
Argentina, bolívia, chile, costa rica, cuba, el Salvador, equador, 
guatemala, honduras, México, nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, 
república dominicana, uruguai, Venezuela.

Francês haiti.

holandês Suriname, Antilhas holandesas.

inglês
Antígua e barbuda, bahamas, barbados, belize, dominica, granada, 
guiana, Jamaica, Santa lúcia, São cristóvão e nevis, São Vicente e 
granadinas, trinidad e tobago.

Português brasil.

Quadro 11 – América latina: línguas oficiais. Fonte: elaborado por raul borges guimarães e regina Araujo especialmente para o São 
Paulo faz escola.

Para as Situações de Aprendizagem 5, 6, 

7 e 8, a proposta de trabalho refere-se aos 

processos de formação territorial e de po-

voamento de países latino-americanos. es-

pera-se que, no processo de recuperação, 

os alunos possam refazer os procedimen-

tos de leitura e interpretação dos mapas 

selecionados e reconstruir os conceitos e 

temas propostos.

Para recuperar esse percurso, sugerimos as 

seguintes estratégias.

1. elaboração de um mapa das línguas ofi-

ciais dos países da América latina. 

os alunos, mais uma vez, devem desenhar 

o contorno do mapa político da América, so-

brepondo um papel transparente a um mapa 

de um atlas geográfico escolar. Para a elabo-

ração dessa tarefa devem ser fornecidas as  

seguintes informações.

Observação: alguns países possuem mais do que uma língua oficial. é o caso do haiti (francês e 
crioulo) e da bolívia e do Peru (espanhol e quíchua). 

2. escolha um entre os exemplos citados e 

faça uma ilustração que sintetize as infor-

mações fornecidas pelo texto.

Resposta aberta. Entretanto, você deve verificar se o desenho es-

clarece a relação entre a atividade mineradora e o produto final.

Questões de interpretação – Texto 2

1. explique o significado da expressão “con-

sumo sustentável”.

A expressão “consumo sustentável” refere-se à prática de 

usar os recursos naturais para satisfazer as próprias neces-

sidades, mas evitando comprometer as necessidades das 

gerações futuras.

2. o consumo sustentável está relacionado à 

promoção do desenvolvimento sustentável?

 Justifique a sua resposta.

Sim, pois o desenvolvimento sustentável é aquele voltado 

para o atendimento das necessidades do presente sem com-

prometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às 

suas próprias necessidades.
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Figura 33 – densidade  demográfica, 2010. ibge. Atlas geográfico escolar. rio de Janeiro: ibge, 2012, p. 114. disponível em: <http://
atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_brasil/brasil_densidade_demografica.pdf>. Acesso em: 25 abr. 2014. Mapa original.

Densidade demográfica, 2010

de posse do mapa, os alunos deverão pro-

duzir um pequeno texto explicando a diversi-

dade linguística encontrada.

Espera-se que os alunos relacionem essa diversidade com o 

passado colonial, já que a maior parte dos países adotou a 

língua dos colonizadores. 

2. Proposta de redação: “brasil: vetores de 

povoamento e densidades demográficas”.

o mapa a seguir mostra as densidades de-

mográficas registradas no território brasileiro. 

com base nele, os alunos deverão elaborar 

uma pequena redação explicando as razões 

do caráter marcadamente litorâneo do povoa-

mento do território brasileiro.

Espera-se que consigam perceber que as marcas dos vetores 

da colonização ainda estão presentes no território brasileiro, 

visíveis na distribuição desigual da população pelo território.
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recurSoS PArA AMPliAr A PerSPectiVA do ProFeSSor  
e do Aluno PArA A coMPreenSão do teMA

Sugestão de livros

AYerbe, luis Fernando. Estados Unidos e 

América Latina: a construção da hegemonia. 

São Paulo: editora da unesp, 2002. esta obra 

revisita o processo de reprodução da depen-

dência política e econômica dos países latino-

-americanos em relação aos estados unidos. 

boron, Atílio A. et al. América Latina: esta-

do e reformas numa perspectiva comparada. 

São Paulo: cortez, 2003. o livro fornece parâ-

metros metodológicos interessantes a respeito 

de estudos comparados. há um destaque es-

pecial para os aspectos sociais e econômicos e 

de políticas públicas no campo da educação.

dreW, david. Processos interativos homem

meio ambiente. São Paulo: difel, 1986. leitura 

obrigatória para quem deseja estudar as relações 

entre a sociedade e o ambiente, este livro oferece 

inúmeros exemplos de impactos ambientais.

FAuSto, boris; deVoto, Fernando. Brasil  

e Argentina: um ensaio de história compa-

rada. São Paulo: editora 34, 2004. o livro 

é resultado de um esforço inédito de dois 

pesquisadores de renome internacional para 

traçar uma análise dialogada de mais de 150 

anos de história argentina e brasileira. o pro-

fessor de geografia encontrará referências 

interessantes e até mesmo uma base carto-

gráfica que permite a comparação da forma-

ção territorial desses países.

FlAnnerY, tim. Os senhores do clima: 

como o homem está alterando as condições 

climáticas e o que isso significa para o futuro  

do planeta. rio de Janeiro: record, 2007. 

nesta obra, o autor investiga o significado, as 

causas e as consequências das alterações cli-

máticas globais, assim como apresenta estra-

tégias que buscam combater estas alterações 

e minimizar seus efeitos catastróficos. desta-

que-se o importante papel que o autor atribui 

aos jovens e às crianças nestas estratégias.

gAleAno, eduardo. As veias abertas da 

América Latina. rio de Janeiro: Paz e terra, 

1978. A obra é um clássico da literatura la-

tino-americana e de leitura obrigatória para o 

professor de geografia. de leitura fácil e, ao 

mesmo tempo, jornalístico e científico, o livro 

é uma espécie de inventário da história do con-

tinente desde o século xVi até os dias atuais. 

KliKSberg, bernardo. Desigualdades na 

América Latina: o debate adiado. São Paulo: 

cortez; brasília: unesco, 2001. bernardo Kli-

ksberg é um economista com larga experiência 

em organismos internacionais, como o instituto 

interamericano para o desenvolvimento Social 

do banco interamericano de desenvolvimento 

(bid), a organização internacional do tra-

balho (oit) e a diretoria do Projeto regional 

para a América latina de Modernização estatal 

da onu. com sua visão crítica acerca dos mo-

delos de desenvolvimento no continente, o autor 

analisa a necessidade de inserção da temática da 
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de uma reedição de um livro que já se transfor-

mou em um clássico. o autor procura discutir 

as interações dos elementos naturais da terra 

tendo em vista que a fronteira entre os seres 

vivos e os materiais físicos é tênue. o resulta-

do da discussão é uma nova compreensão da 

dinâmica do planeta, que passa a ser encarado 

como um organismo vivo.

MAgnoli, demétrio. O grande jogo: políti-

ca, cultura e ideias em tempo de barbárie. São 

Paulo: ediouro, 2006. A leitura desse livro 

permite ao professor se colocar no debate a 

respeito dos principais temas da política in-

ternacional contemporânea, situando o brasil 

diante do mundo e de seus vizinhos latino-

-americanos. 

PeAce child internAtionAl. Missão 

Terra: o resgate do planeta. Agenda 21, feita 

por crianças e jovens. São Paulo: Melhoramen-

tos, 1994. trata-se de uma obra escrita e edita-

da por crianças do mundo todo, em associação 

com a organização das nações unidas, cujo 

tema são os tópicos e princípios da Agenda 21. 

excelente material inclusive para ser utilizado 

em sala de aula e que demonstra a importân-

cia das novas gerações no enfrentamento dos 

grandes desafios ambientais do planeta.

teixeirA, Wilson et al. Decifrando a Ter

ra. São Paulo: oficina de textos, 2003. o 

projeto “decifrando a terra” reuniu mais de 

30 conceituados cientistas da universidade de 

São Paulo visando a elaboração de uma obra 

didática em geociências. Wilson teixeira é pro-

fessor titular pelo igc/uSP, do departamen-

desigualdade e da pobreza na agenda política 

dos países latino-americanos.

_____. Por uma economia com face mais hu

mana. brasília: unesco, 2003. nesse livro, o 

leitor encontrará vários exemplos da impor-

tância do investimento na saúde e educação 

como condição para promover o desenvolvi-

mento dos países latino-americanos.

leMoS, Amália inês; SilVeirA, Maria lau-

ra; ArroYo, Mônica (org.). Questões territo

riais na América Latina. buenos Aires: consejo 

latinoamericano de ciencias Sociales – clac-

so; São Paulo: universidade de São Paulo, 

2006. A obra reúne as contribuições do debate 

do encontro de geógrafos da América latina 

(egAl), realizado na uSP, em 2005. Podem 

ser encontrados textos que buscam analisar o 

mundo globalizado a partir da perspectiva dos 

povos latino-americanos, especialmente daque-

les excluídos do processo decisório. 

_____. América Latina: cidade, campo e turis-

mo. buenos Aires: consejo latinoamericano 

de ciencias Sociales – clacso; São Paulo: uni-

versidade de São Paulo, 2006. Assim como na 

obra anterior, encontram-se reunidos vários 

estudos acerca da América latina contempo-

rânea. entre os trabalhos, destaca-se a visão de 

conjunto elaborada pelo prof. carlos Augusto 

de Figueiredo Monteiro, assim como as análi-

ses dos espaços agrários e urbanos de brasil, 

Argentina, Venezuela, colômbia e equador. 

loVelocK, James. Gaia: cura para um pla-

neta doente. São Paulo: cultrix, 2006. trata-se 
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to de Mineralogia e geotectônica, bem como 

diretor deste instituto desde dezembro de 

1999. realiza pesquisas em geocronologia e  

geotectônica.

SilVeirA, Maria laura (org.). Continen

te em chamas: globalização e território na 

América latina. rio de Janeiro: civilização 

brasileira, 2005. A obra resulta de um esfor-

ço coletivo de diversos centros de estudo de 

geografia da América latina para realizar 

um balanço do impacto da globalização e 

da implementação da agenda do chamado 

“consenso de Washington” no continente. 

o leitor encontrará uma análise atualizada 

da situação de alguns países, como o Mé-

xico, a Venezuela, a colômbia, o chile e  

o brasil.

Sugestão de sites

Observatório Social da América Latina. dis-

ponível em: <http://www.clacso-posgrados.

net/portal_observatorios/>. Acesso em: 26 

nov. 2013. o observatório Social da América 

latina (osal) é um programa do consejo la-

tinoamericano de ciencias Sociales (clacso) 

orientado para a promoção do debate e refle-

xão crítica a respeito das transformações eco-

nômicas e sociais recentes do continente. no 

site do observatório podem ser obtidos textos 

e relatórios de análise da conjuntura dos paí-

ses em diversos assuntos. 

Programa das Nações Unidas para o Desen

volvimento (Pnud). disponível em: <http:// 

www.pnud.org.br>. Acesso em: 3 dez. 2013. 

conheça, neste site, os programas da orga-

nização das nações unidas (onu) voltados 

para a América do Sul e para o caribe.

Sugestão de filme

Surplus (Surplus: terrorized into being con-

sumers). direção: erick gandini. holanda, 

2003. 54 min. o filme documentário sueco 

em linguagem de videoclipe traz uma críti-

ca ao consumismo das sociedades modernas 

ocidentalizadas e, ainda, aos sistemas políti-

cos até aqui experimentados. Para além des-

sa crítica, o filme proporciona o debate sobre 

ideologias antagônicas que sustentam tais 

sistemas político-econômicos. de um lado o 

capitalismo, representado por presidentes e lí-

deres de grandes corporações; de outro, o so-

cialismo, expondo cuba e Fidel castro com a 

propaganda de um modelo “não consumista”. 

Ambos, sistemas opostos, mas que utilizam a 

propaganda e os meios de comunicação em 

geral para forjar pensamentos, garantir o con-

trole e transformar indivíduos em elementos 

de reprodução e perpetuação dos sistemas.
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caro(a) professor(a),

A nossa proposta foi a de sugerir Situa-

ções de Aprendizagem que facilitem o desen-

volvimento dos conteúdos programáticos da  

7a série/8o ano do ensino Fundamental, estru-

turados pelo estudo de alguns aspectos da crise 

ambiental que se anuncia em escala global e da 

geografia de países latino-americanos.

gostaríamos de reforçar que a proposta 

poderá ser aceita integral ou parcialmente e, 

nesse sentido, convidamos você a adaptá-la 

à sua realidade local. Você conhece seus alu-

nos, sua realidade, sua escola, o material dis-

ponível e, mais do que tudo, tem o domínio 

intelectual e prático do seu fazer pedagógico. 

Aproveite este material e compare nossas su-

gestões didáticas com aquelas que já utiliza 

em seu cotidiano escolar. Faça adaptações, 

releituras e, caso necessário, redirecione as 

sugestões para que atendam às necessidades 

de sua realidade. 

esperamos críticas, sugestões e comentá-

rios. Só assim poderemos trilhar o mesmo ca-

minho: contribuir para que a escola atue na 

formação de uma geração participativa que 

consiga 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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