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Apresentação

IIIMANUAL DO PROFESSOR

Caro professor,

Esta coleção está em acordo com a proposta do edital do Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD) 2019 de obras interdisciplinares, que devem unir temas de Ciências, Geografia e História. Tal 

proposta se revela importante porque:

• desenvolve a capacidade de aprender mobilizando conhecimentos de áreas diferentes, fundamen-

tal para enfrentar demandas do mundo contemporâneo;

• auxilia o trabalho do professor ao lidar com conhecimentos até então aparentemente segmentados;

• propicia ao estudante o aprendizado de múltiplas competências, habilidades e atitudes presentes 

em um mesmo tema de estudo.

Em todos os volumes, a estrutura está organizada para facilitar a prática do professor e permitir a 

construção de rotinas escolares, fundamentais no processo de aprendizagem dos conteúdos específi-

cos das Ciências Humanas e da Natureza.

O material disponível para o professor é composto de livro impresso e material digital.

O livro impresso é composto de cinco volumes, referentes ao 1o, 2o, 3o, 4o e 5o anos do Ensino 

Fundamental. Cada um apresenta orientações gerais para auxiliá-lo no bom uso da coleção, ade-

quando-a à sua realidade e à de seus estudantes, e orientações por página, com a reprodução das 

páginas do Livro do Estudante em tamanho reduzido para o trabalho com cada volume da coleção. 

Nas orientações gerais, você será informado sobre os aspectos fundamentais do ensino e desta coleção.

• Princípios e fundamentos teóricos: descrição das diretrizes principais que delimitaram as bases con-

ceituais desta coleção.

• Orientações metodológicas: exposição sobre a prática do ensino de cada disciplina e sobre os re-

cursos que podem ser utilizados em sala de aula.

• Estrutura geral da coleção: apresentação das seções, boxes e elementos que compõem as unidades 

didáticas desta coleção.

• Textos de aprofundamento: trechos de artigos e obras de pedagogos e intelectuais sobre alguns 

dos temas fundamentais desta coleção e da educação em geral.

• Sugestões bibliográficas: lista contendo obras fundamentais para o enriquecimento do debate edu-

cacional e para a reflexão pessoal do professor.

Nas orientações por página do Livro do Estudante você encontrará:

• Respostas das atividades (na reprodução das páginas do livro).

• Objetivos de cada unidade e habilidades que os estudantes deverão desenvolver ao longo dela.

• Orientações para o trabalho com o conteúdo de cada página.

• Sugestões de atividades e de leitura e outros recursos complementares aos estudos.

O material digital complementa o trabalho desenvolvido no material impresso. Esse material 

contribui para sua contínua atualização ao oferecer subsídios para o planejamento e o desenvolvimen-

to de suas aulas. Nele você encontrará os itens abaixo.

• Orientações gerais para o ano letivo.

• Quadros bimestrais com os objetos de conhecimento e as habilidades a serem trabalhadas.

• Sugestões de atividades que favoreçam o trabalho com as habilidades propostas para cada ano.

• Orientações para a gestão da sala de aula.

• Proposta de projetos integradores para o trabalho com os diferentes componentes curriculares.

• Sequências didáticas para ampliação do trabalho em sala de aula.

• Propostas de avaliação.

Bom trabalho!

Os autores
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VMANUAL DO PROFESSOR

1. Princ’pios e fundamentos te—ricos

Ao desenvolver esta coleção, nossos esforços se concentraram em trabalhar os conteúdos de forma mais 

próxima da realidade da criança e, sempre que possível, em contextos mais significativos. A interdisciplinaridade 

foi utilizada para contemplar a formação integral do estudante, contribuindo para garantir a construção de uma 

sociedade justa, democrática e inclusiva.

As habilidades específicas das Ciências Humanas e da Natureza estão distribuídas nos variados temas de 

estudo. Os estudantes aprenderão a observar cuidadosamente, levantar dados, registrar, analisar, identificar, di-

ferenciar, comparar, localizar, interpretar, representar, experimentar, comunicar, etc. Também destacamos o tra-

balho com a alfabetização cartográfica e o desenvolvimento temporal, como simultaneidade, anterioridade e 

posterioridade.

O estudo em uma perspectiva interdisciplinar implica uma constante reflexão acerca das ações do professor 

em sala de aula, bem como uma articulação entre o conhecimento formal, o não formal e o informal. Uma das 

formas de a interdisciplinaridade ser viabilizada é por meio de atividades planejadas em conjunto pela equipe 

docente na unidade escolar a partir de visitas aos diferentes espaços de aprendizagem, que consideramos es-

senciais para que ela seja efetiva (Castellar e Moraes, 2012).

Propomos que o professor atue de modo autônomo como orientador e coordenador desse processo, uma 

vez que ele conhece a realidade escolar, as representações da comunidade escolar e o currículo em questão.

A coleção se estrutura da seguinte maneira:

 Orientações gerais

Volume 1 Volume 2 Volume 3 Volume 4 Volume 5

Unidade 1 – Somos 
humanos

Unidade 2 – O tempo 
passa

Unidade 3 – O mundo 
em que vivemos

Unidade 4 – De olho na 
natureza

Unidade 1 – Somos 
todos diferentes

Unidade 2 – Ser criança

Unidade 3 – Diferentes 
lugares

Unidade 4 – O tempo e 
o espaço

Unidade 1 – Explorar 
lugares

Unidade 2 – Conviver

Unidade 3 – Perceber 
as mudanças

Unidade 4 – Nossa 
terra e nossa história

Unidade 1 – Nosso lugar 
no mundo

Unidade 2 – A ocupação 
do território brasileiro

Unidade 3 – Do campo 
à cidade

Unidade 4 – 
Extrativismo, transportes 
e comunicação

Unidade 1 – Explorar e 
ocupar o espaço

Unidade 2 – Somos 
humanos

Unidade 3 – Energia,  
trabalho e 
transformações

Unidade 4 – Preservar  
é preciso!

A organização dos conteúdos de cada volume mos-

tra um percurso destinado à construção do conheci-

mento nas áreas de Ciências Humanas e da Natureza 

em cada ano escolar. Cada abordagem é iniciada por 

alguma situação real. A exploração teórica está articu-

lada com atividades práticas, e os desafios mobilizam 

o estudante a pensar de maneira global o seu apren-

dizado, desenvolvendo múltiplas competências.

1.1. Alfabetização e letramento

O Ensino Fundamental de nove anos realiza um mo-

vimento duplo. De um lado, transforma o último ano 

da Educação Infantil em primeiro ano do Ensino Fun-

damental. Por outro lado, recomenda que os primeiros 

anos do Ensino Fundamental absorvam concepções e 

práticas educativas recorrentes na Educação Infantil. 

Por esse motivo, as atividades lúdicas e as brincadeiras 

devem ser incentivadas nos primeiros anos do Ensino 

Fundamental.

[...] A entrada de crianças de 6 (seis) anos no Ensino 

Fundamental implica assegurar-lhes garantia de aprendi-

zagem e desenvolvimento pleno, atentando para a grande 

diversidade social, cultural e individual dos alunos, o que 

demanda espaços e tempos diversos de aprendizagem. Na 

perspectiva da continuidade do processo educativo pro-

porcionada pelo alargamento da Educação Básica, o
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VI MANUAL DO PROFESSOR 

Ensino Fundamental terá muito a ganhar se absorver da 

Educação Infantil a necessidade de recuperar o caráter 

lúdico da aprendizagem, particularmente entre as crianças 

de 6 (seis) a 10 (dez) anos que frequentam as suas classes, 

tornando as aulas menos repetitivas, mais prazerosas e 

desafiadoras e levando à participação ativa dos alunos.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. 

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica.  

Brasília: MEC/SEB/DICEI, 2013. p. 121.

As atividades lúdicas dos primeiros anos do Ensino 

Fundamental devem contribuir para o aprendizado da 

leitura e da escrita. Reconhecemos que esse processo 

envolve um duplo aprendizado:

[...]

Se, por um lado, não podemos descartar a importância 

das práticas socioculturais da leitura e a apropriação da lín-

gua escrita enquanto forma de comunicação, temos que 

considerar que também é um fato incontestável que, só a 

partir da descoberta do princípio alfabético e das convenções 

ortográficas, formamos um leitor e um escritor autônomo.

Portanto, temos defendido uma proposta pedagógica 

que dê suporte ao pleno desenvolvimento desses dois aspec-

tos envolvidos na aprendizagem da leitura e da escrita desde 

o início da escolaridade, distribuindo o tempo pedagógico 

de forma equilibrada e individualizada entre atividades que 

estimulem esses dois componentes: a língua através de seus 

usos sociais e o sistema de escrita através de atividades que 

estimulem a consciência fonológica e evidenciem de forma 

mais direta para a criança as relações existentes entre as 

unidades sonoras da palavra e sua forma gráfica.

[...]

REGO, Lúcia Lins Browne. Alfabetização e letramento: refletindo 

sobre as atuais controvérsias. Disponível em: <http://portal.mec.gov.

br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/alfbsem.pdf>. Acesso em: nov. 2017.

A aquisição da leitura e da escrita não envolve so-

mente o aprendizado do sistema de escrita, do princípio 

alfabético, da associação entre a letra e o som. Desde 

os primeiros anos do Ensino Fundamental, é importante 

que a criança entre em contato com diferentes tipos de 

texto, desde as bulas de remédio até as histórias infantis.

As áreas do conhecimento, portanto, podem contri-

buir para o processo de aquisição da leitura e de escrita. 

O aprendizado dos códigos e símbolos próprios de cada 

disciplina escolar, como a leitura de imagens, mapas, grá-

ficos e tabelas, por exemplo, pode inserir a criança em 

um universo de conhecimento que a auxiliará na leitura e 

interpretação dos fenômenos que observa e participa.

Estamos tratando de dois fenômenos distintos, mas 

que dialogam entre si: a alfabetização e o letramento.

[...]

O primeiro termo, alfabetização, corresponderia ao pro-

cesso pelo qual se adquire uma tecnologia – a escrita alfabé-

tica e as habilidades de utilizá-la para ler e para escrever. 

Dominar tal tecnologia envolve conhecimentos e destrezas 

variados, como compreender o funcionamento do alfabeto, 

memorizar as convenções letra som e dominar seu traçado, 

usando instrumentos como lápis, papel ou outros que os 

substituam. Já o segundo termo, letramento, relaciona-se ao 

exercício efetivo e competente daquela tecnologia da escrita, 

nas situações em que precisamos ler e produzir textos reais

[...]

LEAL, Telma Ferraz; ALBUQUERQUE, Eliana Borges Correia de; 

MORAIS, Artur Gomes de. Letramento e alfabetização: pensando 

a prática pedagógica. In: BEAUCHAMP, Jeanete; PAGEL, Sandra 

Denise; NASCIMENTO, Aricélia Ribeiro do (Org.). Ensino 

fundamental de nove anos: orientações para a inclusão da criança 

de seis anos de idade. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria 

de Educação Básica, 2007. p. 70. Disponível em: <http://portal.mec.

gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/ensifund9anobasefinal.pdf>. 

Acesso em: out. 2017.

A alfabetização e o letramento, quando trabalhados 

juntos, tornam possível democratizar a vivência de prá-

ticas de uso da leitura e da escrita, auxiliando o estu-

dante a reorganizar a escrita alfabética. Aqui trazemos 

as palavras de Leal e Albuquerque (2005) quando dizem 

que a escola deve contemplar:

[...]

1. situações de interação mediadas pela escrita em que se 

busca causar algum efeito sobre interlocutores em dife-

rentes esferas de participação social: circulação de in-

formações cotidianas, como, por exemplo, por meio de 

escrita e leitura de textos jornalísticos; comunicação 

direta entre pessoas e/ou empresas, mediante textos 

epistolares (cartas, convites, avisos); circulação de sabe-

res gerados em diferentes áreas de conhecimento, por 

meio dos textos científicos; orientações e prescrições 

sobre como realizar atividades diversas ou como agir 

em determinados eventos, mediante textos instrucionais; 

compartilhamento de desejos, emoções, valoração da 

realidade vivida, expressão da subjetividade, por meio 

dos textos literários; divulgação de eventos, produtos e 

serviços, mediante textos publicitários, entre outros;

2. situações voltadas para a construção e a sistematização 

do conhecimento, caracterizadas, sobretudo, pela leitura 

e produção de gêneros textuais usados como auxílio para 

organização e memorização, quando necessário, de infor-

mações, tais como anotações, resumos, esquemas e outros 

gêneros que utilizamos para estudar temas diversos; 
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3. situações voltadas para autoavaliação e expressão 

“para si próprio” de sentimentos, desejos, angústias, 

como forma de auxílio ao crescimento pessoal e ao 

resgate de identidade, assim como ao próprio ato de 

investigar-se e resolver seus próprios dilemas, com 

utilização de diários pessoais, poemas, cartas íntimas 

(sem destinatários);

4. situações em que a escrita é utilizada para automonito-

ração de suas próprias ações, para organização do dia 

a dia, para apoio mnemônico, tais como as agendas, os 

calendários, os cronogramas e outros.

[...]

LEAL, Telma Ferraz; ALBUQUERQUE, Eliana Borges Correia 
de. Textos que ajudam a organizar o dia a dia. In: BRANDÃO, 

Ana Carolina Perrusi; ROSA, Ester Calland de Souza. Leitura e 

produção de textos na alfabetização. Belo Horizonte: Autêntica, 
2005. Disponível em: <http://coordenacaoescolagestores.mec.
gov.br/ufsc/file.php/1/coord_ped/sala_12/arquivos/Leitura_e_

producao_anexo3.pdf>. Acesso em: nov. 2017.

Com a diversidade de gêneros textuais, o profes-

sor deve selecionar o tipo de texto a ser produzido 

pelo estudante perante o que se propõe no currícu-

lo. Vale destacar que esse tema gera diferentes re-

flexões, mas precisamos assegurar que, todos os 

anos, os estudantes entrem em contato com:

[...]

1. textos da ordem do narrar, que seriam aqueles destinados 

à recriação da realidade, tais como contos, fábulas, lendas;

2. textos da ordem do relatar, que seriam aqueles destina-

dos à documentação e à memorização das ações huma-

nas, tais como notícias, diários, relatos históricos;

3. textos da ordem do descrever ações, que seriam os que 

se destinam a instruir como realizar atividades e a pres-

crever e regular modos de comportamento, tais como 

receitas, regras de jogo, regulamentos;

4. textos da ordem do expor, destinados à construção e à 

divulgação do saber, tais como notas de enciclopédia, 

artigos voltados para temas científicos, seminários, con-

ferências;

5. textos da ordem do argumentar, que se destinam à de-

fesa de pontos de vista, tais como textos de opinião, 

diálogos argumentativos, cartas ao leitor, cartas de re-

clamação, cartas de solicitação.

[...]

LEAL, Telma Ferraz; ALBUQUERQUE, Eliana Borges Correia 
de; MORAIS, Artur Gomes de. Letramento e alfabetização: 

pensando a prática pedagógica. In: BEAUCHAMP, Jeanete; 
PAGEL, Sandra Denise; NASCIMENTO, Aricélia Ribeiro do 

(Org.). Ensino Fundamental de nove anos: orientações para a 
inclusão da criança de seis anos de idade. Brasília: Ministério 

da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2007. p. 70. 
Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/

Ensfund/ensifund9anobasefinal.pdf>. Acesso em: out. 2017.

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental de no-

ve anos, é fundamental que seja garantida a prática 

da leitura e da escrita em suas diferentes possibili-

dades. Em nossa coleção, são diversas as situações 

didáticas que permitem ao estudante estabelecer 

formas de relação com a linguagem nas Ciências 

Humanas e da Natureza. Ao longo das unidades de 

nossa coleção, é possível perceber a ampliação do 

repertório de práticas que propiciam ao estudante 

uma vivência participativa e consciente na socieda-

de à qual pertence.

1.2. Interdisciplinaridade

Ao longo desta coleção, procuramos desenvolver 

conceitos das áreas de Ciências, Geografia e História 

que são tratados de forma interdisciplinar, embora 

apresentados de forma disciplinar na Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC).

Entendemos que a construção do conhecimento 

e o entendimento dos conceitos ocorrem de manei-

ra contínua e ao longo da escolarização. O aprofun-

damento do conhecimento ocorre à medida que o 

estudante passa a elaborar relações cada vez mais 

complexas entre os diferentes conceitos.

Elaborar uma proposta interdisciplinar motiva o sur-

gimento de um regime de colaboração, mais dinâmico 

e interativo, entre as diferentes áreas de ensino.

Desta forma, a interdisciplinaridade pensa em 

uma escola do diálogo, onde todos sejam identifica-

dos pela sua singularidade, as diferenças sejam res-

peitadas, e as potencialidades, trabalhadas. Uma 

escola que desenvolva a escuta sensível, convidando 

o sujeito a ir além do que está posto.

A interdisciplinaridade tem sido bastante debatida, 

mas sua concretização na instituição escolar ainda en-

contra desafios. Como realizar a interdisciplinaridade 

na escola? Para responder a essa pergunta, precisa-

mos retomar um pouco o que compreendemos por 

interdisciplinaridade.

[...] O termo interdisciplinaridade se compõe de um 

prefixo – inter – e de um sufixo – dade – que, ao se justa-

porem ao substantivo – disciplina – nos levam à seguinte 

possibilidade interpretativa, onde: inter, prefixo latino, que 

significa posição ou ação intermediária, reciprocidade, 

interação (como “interação”, temos aquele fazer que se dá 

a partir de duas ou mais coisas ou pessoas – mostra-se, 

pois, na relação sujeito-objeto). Por sua vez, dade (ou ida-

de), sufixo latino, guarda a propriedade de substantivar 

alguns adjetivos, atribuindo-lhes o sentido da ação ou
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resultado da ação, qualidade, estado ou, ainda, modo de 

ser. Já a palavra disciplina, núcleo do termo, significa a 

epistemé, podendo também ser caracterizado como ordem 

que convém ao funcionamento duma organização ou ain-

da um regime de ordem imposta ou livremente sentida.

A interdisciplinaridade nomeia um encontro que pode 

ocorrer entre seres inter – num certo fazer – dade – a par-

tir da direcionalidade da consciência, pretendendo com-

preender o objeto, com ele relacionar-se, comunicar-se. 

[...]

ASSUMPÇÃO, Ismael. Interdisciplinaridade:  

uma tentativa de compreensão do fenômeno.  

In: FAZENDA, Ivani Catarina Arantes (Org.).  

Práticas interdisciplinares na escola.  

São Paulo: Cortez, 2011. p. 23-25.

A interdisciplinaridade promove o diálogo entre 
as disciplinas, motiva o conhecimento a extrapolar 
os muros da escola e assume sentido na vida de ca-
da sujeito presente na escola e na comunidade. Para 
realizar esse movimento, temos que conhecer a es-
sência e o lugar que cada disciplina ocupa no currí-
culo, na vida do professor e do estudante.

Por esse motivo, devemos ter clareza que a interdis-
ciplinaridade escolar deve ir além dos conteúdos  con-
ceituais específicos porque não é uma categoria de 
conhecimento, mas de ação. Ela precisa estar vinculada 
aos sujeitos e às suas interações sociais. Dessa maneira, 
saímos da visão fragmentária do sujeito para a sua tota-
lidade que é revelada pelas atitudes das pessoas peran-
te o conhecimento trabalhado/adquirido. É no processo 
que a interdisciplinaridade se faz presente porque são 
nas práticas histórico-culturais que ela se constitui, sub-
linhando a importância da atitude do sujeito.

[...]

Atitude de quê? Atitude de busca de alternativas para 

conhecer mais e melhor; atitude de espera frente aos atos 

não consumados; atitude de reciprocidade que impele à 

troca, que impele ao diálogo, com pares idênticos, com 

pares anônimos ou consigo mesmo; atitude de humildade 

frente à limitação do próprio ser; atitude de perplexidade 

frente à possibilidade de desvendar novos saberes; atitude 

de desafio, desafio frente ao novo, desafio em redimensio-

nar o velho; atitude de envolvimento e comprometimento 

com os projetos e com as pessoas neles envolvidas; atitu-

de, pois, de compromisso em construir sempre da melhor 

forma possível; atitude de responsabilidade, mas, sobre-

tudo, de alegria, de revelação, de encontro, enfim, de vida.

[...]

FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. Interdisciplinaridade: um projeto 
em parceria. São Paulo: Loyola, 2002. p. 13-14.

A interdisciplinaridade deve estar alinhada também 
com a intencionalidade pedagógica do professor, que 
deverá repensar suas práticas de ensino e reconhecer 
a necessidade do acompanhamento do desenvolvi-
mento da aprendizagem do estudante, observando-o 
diariamente nos diferentes contextos e através de di-
versas situações didáticas. Isso possibilita não somen-
te o conhecimento de cada estudante, mas também o 
aperfeiçoamento ou a mudança de determinados mo-
dos de ensinar.

Um olhar atento às situações vividas no cotidiano da 
escola pode contribuir para uma nova educação inter-
disciplinar. A interdisciplinaridade é um diálogo entre 
as disciplinas, mas a escolha dos temas estudados tam-
bém pode assumir uma nova postura. O currículo esco-
lar pode e deve levar em conta o cotidiano escolar. 
Entretanto, isso não impede que o próprio cotidiano 
escolar percorra caminhos que não estavam previstos 
no currículo. Esses caminhos alternativos, quando rea-
lizados sem perder de vista o objetivo que se pretende 
alcançar, são marcados, em sua maioria, pelo interesse 
em estabelecer investigações que demandam visões e 
práticas interdisciplinares.

Essas duas práticas escolares, seja seguir rigidamen-
te a via principal estabelecida pelo currículo escolar, 
seja percorrer de vez em quando caminhos alternativos, 
não podem prescindir da necessidade de se ter clareza 
dos objetos de conhecimento que serão trabalhados 
com os estudantes. Os objetos devem estar muito bem 
definidos e devem ser muito bem investigados. Nesse 
último caso, não se deve perder de vista a coleta de 
dados, o tratamento das informações, o registro e o 
estabelecimento de relações e comparações do obje-
to com o meio ambiente (quando for o caso), etc.

Ensino por competências

Um movimento que vem se ampliando nas práticas 
e nos discursos educacionais há alguns anos é o ensino 
por competências. Esse movimento é uma crítica e uma 
alternativa ao ensino conteudista, que negligencia o 
“saber fazer” necessário para operar os conteúdos 
aprendidos. A competência é a capacidade de lançar 
mão dos mais variados recursos, de forma criativa e 
inovadora, no momento oportuno. Também podemos 
dizer que a competência é a mobilização dos conheci-
mentos que se possui para desenvolver respostas iné-
ditas, criativas, eficazes para problemas novos.

O ensino por competências traz uma nova perspec-
tiva para a organização do ensino disciplinar, mas tam-
bém favorece a realização da interdisciplinaridade, pois 

5APISHCG_Gov19At_MP_PARTE_GERAL_002a022.indd   8 2/8/18   20:19



IXMANUAL DO PROFESSOR

estabelece a relação entre os conteúdos específicos 

de cada disciplina escolar. Uma mesma competência 

pode ser trabalhada, em alguns momentos, em mais 

de uma disciplina escolar ou área de conhecimento. 

Por esse motivo, muitos temas trabalhados no Livro do 

Estudante foram pensados de maneira que os conteú-

dos de Ciências, Geografia e História estejam articula-

dos entre si por meio das competências.

Nesta coleção

Todas essas reflexões nos marcaram no momento 

em que decidimos elaborar uma proposta interdiscipli-

nar para esta coleção, enfrentando o desafio de esta-

belecer, sempre que possível, articulações entre as 

diferentes áreas de ensino. Para transformar um tema 

em uma proposta interdisciplinar necessitamos com-

preender de que maneira a articulação entre as disci-

plinas torna o estudo mais enriquecedor, desafiador e 

próximo à realidade dos estudantes.

Muitos temas do Livro do Estudante direcionam o 

estudante ao diálogo, demandando a elaboração de 

hipóteses e a sua consequente verificação com as des-

cobertas realizadas. Também foram propostas ativida-

des que exigiam a utilização de diferentes conceitos 

para o seu entendimento, ocasionando de fato a apren-

dizagem interdisciplinar.

Um dos desafios mais íngremes de uma proposta 

interdisciplinar é estabelecer o diálogo entre diferentes 

disciplinas, ao mesmo tempo em que a identidade dis-

ciplinar é preservada. Para enfrentar esse desafio, pro-

curamos garantir diferentes momentos interdisciplinares. 

Alguns temas são mais familiares a duas ou somente 

uma das disciplinas desta coleção. A identidade disci-

plinar é mais evidente nesses momentos. Outros temas, 

contudo, são mais permeáveis ao trabalho interdiscipli-

nar e demandam procedimentos e conceitos das três 

diferentes disciplinas desta obra.

A função do professor jamais será substituída por um 

material didático. No entanto, esperamos que esta co-

leção possa atender aos seus anseios por um material 

que facilite e enriqueça sua atuação em sala de aula. 

Nosso objetivo é que você, professora ou professor, se 

sinta confiante ao utilizar esta coleção em sala de aula.

1.3. Os conteúdos pedagógicos

A abordagem pedagógica desta coleção se man-

teve alinhada às teorias socioconstrutivistas do de-

senvolvimento. As proposições teóricas de Jean 

Piaget e Lev Vigotski, apesar de apresentarem dife-

renças expressivas, são referências obrigatórias de 

uma série de pesquisas sobre o processo de ensino-

-aprendizagem. Esses dois estudiosos contribuíram 

significativamente para as pesquisas sobre o desen-

volvimento humano, possibilitando reorientações 

pedagógicas nas escolas desde a década de 1980.

Vigotski, por exemplo, investiga o uso de instrumen-

tos e ferramentas para o desenvolvimento da lingua-

gem e o uso de signos para a compreensão dos 

significados das coisas que norteiam o mundo. Assim, 

cada ser humano é um ser único e singular e tem uma 

história diferente dos demais. Contudo, todo ser hu-

mano vive imerso em uma sociedade da qual apreende, 

desde seu nascimento, uma formação histórico-cultural 

comum. O ser humano se constitui como ser humano 

pelas relações que estabelece com os outros, e o mo-

do como cada ser humano olha/compreende/apreende 

o mundo influencia o modo do olhar do outro.
A presente coleção busca olhar o ensino como prá-

tica histórica e intersubjetiva e como um modo espe-
cificamente humano de compartilhar a cultura nas 
relações sociais. Com base nessas premissas, por exem-
plo, as diferentes atividades didáticas presentes no 
Livro do Estudante foram elaboradas para proporcionar 
o diálogo entre os estudantes mediante o questiona-
mento de situações reais da vida cotidiana em que ca-
da tema de estudo é apresentado.

Nesta coleção, também nos preocupamos em trazer 

um novo olhar sobre os conteúdos.

[...] O que importa é que os alunos possam construir 

significados e atribuir sentido àquilo que aprendem. So-

mente na medida em que se produz este processo de cons-

trução de significados e de atribuição de sentido, se con-

segue que a aprendizagem de conteúdos específicos cum-

pra a função que lhe é determinada e que justifica a sua 

importância: contribuir para o crescimento pessoal dos 

alunos, favorecendo e promovendo o seu desenvolvimen-

to e socialização.

[...]

COLL, César et al. Os conteœdos na reforma:  

ensino e aprendizagem de conceitos, procedimentos e atitudes. 

Porto Alegre: Artmed, 1998. p. 14.

Desta forma, acreditamos que os conteúdos da 

aprendizagem não são somente aqueles de natureza 

conceitual. Os procedimentos, as atitudes e os concei-

tos devem estar envolvidos de forma integrada no de-

senvolvimento do estudante.

A seguir procuramos elucidar os três diferentes ti-

pos de conteúdos, apresentando formas de desenvol-

vê-los em sala de aula.
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Conteúdos procedimentais

Os conteúdos procedimentais referem-se ao “saber 

fazer”, ou seja, envolvem o ensino de ações específicas. 

Por isso, podemos dizer que estão relacionados à 

aprendizagem de técnicas, métodos e destrezas.

De forma geral, os conteúdos procedimentais ensi-

nados nas Ciências Humanas e da Natureza estão rela-

cionados à aprendizagem de métodos associados à 

produção de conhecimento. Entretanto, os conteúdos 

procedimentais também compreendem habilidades, 

como técnicas gerais de estudo, estratégias que possi-

bilitam e facilitam a comunicação, estabelecimento de 

relações entre os conceitos, destrezas manuais, etc.

Alguns procedimentos que queremos chamar a aten-

ção, e que são recorrentes no decorrer dos volumes 

desta coleção, estão associados à alfabetização carto-

gráfica. Em uma sociedade letrada e moderna, a alfabe-

tização cartográfica, muitas vezes tão negligenciada, é 

fundamental para exercer determinadas práticas sociais. 

Ao contrário de ser trabalhada de forma isolada, a alfa-

betização cartográfica deve estar integrada ao processo 

de alfabetização e letramento da criança, pois utiliza uma 

linguagem própria que possui implicações pedagógicas 

e sociais.

A alfabetização cartográfica também está associa-

da a um letramento específico, chamado de letramen-

to cartográfico. Por meio do aprendizado do 

letramento cartográfico, o estudante pode se colocar 

como sujeito social e fazer suas próprias leituras, aná-

lises e interpretações dos códigos cartográficos, assim 

como todos os outros códigos adquiridos durante a 

vida escolar.

Conteúdos atitudinais

Quando falamos de atitudes que os estudantes de-

vem ter em sala de aula, frequentemente as associamos 

com disciplina e com um comportamento que reco-

nheça no professor uma autoridade inquestionável e 

que elimine ou reduza ruídos e distrações: prestar aten-

ção à aula, demonstrar respeito pelo professor, ter pon-

tualidade na entrega de tarefas, etc.

Os conteúdos atitudinais, entretanto, não se referem 

exclusivamente aos comportamentos esperados e que 

devem ser assumidos pelos estudantes. Esses conteú-

dos também se referem ao sentimento ou ao valor que 

os estudantes atribuem a determinados fatos, normas, 

regras, comportamentos ou atitudes.

Como alguns conteúdos atitudinais são amplos e 

gerais, eles podem (e devem) ser trabalhados em todas 

as disciplinas curriculares existentes na escola. Alguns 

desses conteúdos são a valorização da solidariedade, 

do respeito ao próximo. Mas também existem conteúdos 

atitudinais que se referem mais especificamente às dis-

ciplinas. Tais conteúdos costumam ser classificados em:

a) atitudes dos estudantes para com a ciência;

b) atitudes científicas;

c) atitudes relacionadas à ação e ao papel na sociedade.

As atitudes dos estudantes para com a ciência

As atitudes dos estudantes para com a ciência se 

referem ao seu posicionamento pessoal em relação aos 

fatos, conceitos e métodos científicos, assim como aos 

profissionais que fazem, estudam e produzem ciência. 

Sabemos que, ao trabalhar com os estudantes, algumas 

questões podem ser de grande utilidade, por exemplo: 

“O que os cientistas fazem?”; “Quão seguros podemos 

estar a respeito das afirmações científicas?”; “Em que os 

cientistas se baseiam para afirmar o que afirmam?”.

Um exemplo de atitudes dos estudantes para com 

a ciência pode ser avaliado pelo grau de interesse que 

os estudantes têm pelos assuntos da ciência (que, em 

uma escala de valores, poderiam variar desde chatos 

até interessantes, ou desde dispensáveis até essenciais). 

Outro exemplo é o valor que os estudantes dão aos 

cientistas e, consequentemente, a atitude que adotam 

para com eles (por exemplo, considerar os cientistas o 

estereótipo de pessoas excêntricas e introvertidas, ou 

pessoas normais e interessantes). Outro exemplo ainda 

é o posicionamento do estudante quanto às conquistas 

e inovações tecnológicas, que permitem o desenvolvi-

mento das técnicas de cultivo, dos transportes e tele-

comunicações, a criação de vacinas, medicamentos, 

armas nucleares, etc.

As atitudes científicas

As atitudes científicas são aquelas relacionadas espe-

cificamente à predisposição dos estudantes a uma con-

duta, ou maneira de ser, supostamente científica. Para 

desenvolver atitudes científicas nos estudantes é impor-

tante trabalhar com eles a valorização de características 

pessoais relacionadas ao trabalho científico. Algumas 

dessas características podem ser: raciocínio lógico e ob-

jetivo, curiosidade, pensamento crítico e criatividade.

As atitudes relacionadas à ação e ao papel na 

sociedade

As atitudes relacionadas à ação dizem respeito 

àquelas atitudes que contribuem para o estudante atuar 

na sociedade de forma autônoma, crítica, participativa, 

digna, respeitosa e responsável. Dessa maneira, o es-

tudante encontra condições de refletir sobre seu papel 

como cidadão, reconhecendo sua importância na cons-
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trução de uma sociedade mais justa e democrática, 
uma vez que ele é o sujeito na construção do espaço 
e de sua história.

Conteúdos conceituais

Os principais conteúdos conceituais são os fatos e 
conceitos propriamente ditos.

Os fatos são aquelas informações bastante pontuais 
e restritas, como nomes e datas particulares. Apren-
dem-se fatos usando preponderantemente a memória. 
Já os conceitos são representados por palavras que 
possuem um significado específico e produzem uma 
imagem mental quando as ouvimos. Eles se referem a 
uma série de características, propriedades, atributos e 
regularidades de um objeto ou acontecimento.

Algumas palavras podem ser usadas para ligar con-
ceitos. Por exemplo, em “vertebrados possuem crânio”, 
as palavras vertebrados e crânio são conceitos ligados 
pela palavra “possuem”. Os elementos de ligação aju-
dam a estabelecer verbalmente a relação entre concei-
tos, formando assim as proposições conceituais.

Devemos destacar que, na escola, a aprendizagem 
de um conceito não se completa com o encerramento 
de uma unidade didática. Um mesmo conceito pode ser 
ampliado em diferentes anos escolares à medida que 
novas proposições conceituais referentes a ele venham 
a ser objeto da aprendizagem. Assim, o significado dos 
conceitos pode se alterar conforme novas informações 
são obtidas e novas relações são estabelecidas. Ou seja, 
nunca podemos dar por concluída a construção do sig-
nificado de um conceito. Tal significado é modificado ao 
longo de toda a nossa vida conforme desenvolvemos as 
relações deste com outros conceitos.

Por fim, entendemos que os conceitos devam ser 
aprendidos de modo significativo. A aprendizagem 
significativa dos conceitos implica relacionar novas 
ideias e informações com conceitos e proposições já 
conhecidos. Ou seja, o estudante já pensa ou sabe 
algo e, quando aprende, incorpora o novo à estrutura 
de seus conhecimentos. Portanto, podemos dizer que 
a aprendizagem é um processo pessoal, apesar de de-
terminado conteúdo de aprendizagem poder ser de 
domínio público.

A aprendizagem significativa amplia o conhecimen-
to de uma pessoa sobre os conceitos relacionados, ao 
mesmo tempo em que favorece a retenção do conteú-
do aprendido. Ao articular os diferentes conteúdos, 
esse processo facilita a aprendizagem futura, pois os 
conceitos aprendidos significativamente podem servir, 
no futuro, para relacionar novos conceitos ainda não 
aprendidos.

1.4.  História e cultura  
afro-brasileira e indígena

Em 9 de janeiro de 2003, foi assinada a Lei n. 
10639/03, que instituiu a obrigatoriedade do ensino da 
história e cultura afro-brasileira nas escolas do país. De 
acordo com essa lei, esses conteúdos devem constar, 
principalmente, nos programas dos componentes cur-
riculares de Arte, História e Língua Portuguesa. Em 10 
de março de 2008, a Lei n. 11645/08 reformulou o arti-
go 26-A, incluindo a obrigatoriedade do estudo da 
história e cultura dos povos indígenas, que também 
caracterizaram a formação da população brasileira.

História e cultura afro-brasileira

Estudar a história da África é reconhecer a existên-
cia de grupos sociais organizados e de reinos podero-
sos em muitas regiões do continente. É também 
conscientizar-se da importância do continente e de 
alguns povos para a formação de nosso país, nosso 
povo e nossa cultura. 

O estudo da cultura afro-brasileira não se resume 
a danças, comidas e festividades. Diversas tecnologias 
foram aprimoradas pelos africanos, como é o caso da 
metalurgia do ferro, cujas técnicas são conhecidas 
milenarmente na África, bem antes do contato com 
os europeus.

A escola é local privilegiado para o estudo da relação 
entre a história e cultura africanas e a formação da so-
ciedade brasileira. Com esse estudo, reconhecemos o 
valor de grupos sociais até então marginalizados da 
narrativa histórica, e contribuímos para superar o racismo 
e para refletir sobre as contradições e desigualdades de 
nossa sociedade.

Há, portanto, inúmeras maneiras de trabalhar as 
temáticas africana e afro-brasileira na sala de aula. É 
importante introduzir esses conteúdos cotidianamente, 
e não apenas em datas festivas, como o dia 13 de maio, 
quando é comemorada a abolição da escravidão, ou 
20 de novembro, quando se comemora o Dia da Cons-
ciência Negra. Certamente, essas datas são importan-
tes para refletirmos sobre a nossa própria história, 
porém, é urgente um trabalho permanente e criterioso.

História e cultura indígena

Antes da chegada dos portugueses em 1500, entre 
3 e 5 milhões de indígenas ocupavam o território que 
mais tarde seria denominado Brasil. Cada povo indíge-
na possuía seu sistema de crenças, sua língua, seus ri-
tuais, seu modo de trabalhar e sua organização social, 
fatores que evidenciam uma pluralidade cultural. Após 
1500, no entanto, a história e a cultura dos povos indí-
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genas devem ser estudadas em sua relação com a his-
tória mais ampla do Brasil. Não há como fazer um 
estudo sério da história do Brasil ignorando a história 
dos povos indígenas.

Ao tratar das populações indígenas na atualidade, é 
importante comentar que, na defesa de seus direitos, as 
lideranças indígenas buscam se organizar cada vez mais. 
De acordo com dados do Instituto Socioambiental, a cria-
ção das organizações indígenas promoveu o surgimento 
de novos líderes indígenas e de novas formas de aliança 
entre os povos. Há organizações indígenas vinculadas a 
uma só aldeia; outras conseguem unir diferentes aldeias; 
há, ainda, casos de organizações maiores, que firmam um 
tipo de representação política no plano regional.

2. Orienta•›es metodol—gicas

2.1. O ensino de Ciências

Atualmente, já não se concebe mais o conhecimen-
to científico como verdade absoluta. Dessa forma, o 
ensino de Ciências não deve mais ser visto como a me-
morização do livro ou como a transmissão de algum 
método rígido de observação, formulação de hipóte-
ses, elaboração de experimentos e conclusões.

Diante do cenário da sociedade atual, o ensino de 
Ciências deve se preocupar não somente em trazer 
informações novas para os estudantes, mas em traba-
lhar com o que eles já sabem. Hoje, a educação deve 
levar em conta as experiências e os saberes que os 
estudantes já possuem. Por outro lado, é necessário 
proporcionar uma nova formação científica ao estudan-
te, futuro cidadão consciente das relações entre ciência, 
tecnologia e sociedade, da necessidade de cuidar do 
ambiente e da sua própria saúde física e psíquica.

A nova perspectiva do ensino de Ciências levanta 
alguns questionamentos importantes.

• O que mais devemos ensinar se não somente infor-
mações?

• Como trabalhar com o que as crianças já sabem?

• Como proporcionar um ensino-aprendizagem de 
Ciências que não esteja reduzido à mera transmis-
são-recepção?

Como vários professores-pesquisadores estão en-
volvidos em conhecer melhor essas questões, algumas 
novas ideias vêm surgindo. Buscando formar o cidadão 
de forma integral, esses professores-pesquisadores 
entendem que os objetivos do ensino de Ciências de-
vem ir além do processo de ensino e aprendizagem de 
certas proposições conceituais.

Nesta coleção, pretendemos contribuir para que os 
estudantes desenvolvam certos hábitos, como a crítica 
baseada nas evidências observadas, e adquiram atitu-
des compatíveis com as dos cientistas, como a curiosi-
dade e a honestidade no tratamento das informações. 
Você verá que as situações didáticas de Ciências do 
Livro do Estudante suscitam questões de como lidar 
com o que acontece conosco e ao nosso redor, basea-
das em uma visão científica para o desenvolvimento de 
competências e habilidades.

Metodologias para o ensino de Ciências

Para que o ensino ocorra de maneira significativa 
aos estudantes e promova, de fato, sua atuação cons-
ciente na sociedade a qual pertencem, como o profes-
sor deve atuar para que as concepções dos estudantes 
se aproximem do conhecimento científico?

Cada vez mais se acredita que um possível caminho 
é não somente colocar os estudantes em situações de 
conflito cognitivo. É importante que sejam oferecidas a 
eles oportunidades para que façam “investigações” em 
sala de aula, momentos em que podem fazer perguntas, 
propor e resolver problemas, buscar informações em 
livros e outras fontes, analisar e interpretar dados, pro-
por explicações e compartilhar suas descobertas.

Em consequência, as atividades didáticas que desen-
volvem esses aprendizados contribuem para que as con-
cepções das crianças avancem além do senso comum, 
promovendo uma interação entre os conhecimentos 
prévios e os conhecimentos científicos. Como processo 
de investigação, o ensino de Ciências possibilita ao es-
tudante atingir vários objetivos de aprendizagem.

• Aprender a organizar, interpretar, criticar e dar sen-
tido à informação.

• Aprender a conviver com a diversidade e a relativi-
dade de ideias e teorias e com a multiplicidade de 
interpretações da informação.

• Conceber os conhecimentos não como verdades 
absolutas.

• Ser estimulado a continuar aprendendo ao sair  
da escola.

• “Aprender a aprender” e desenvolver autonomia 
crítica.

Alguns desafios para o ensino de Ciências

Sabemos que alguns desafios para o ensino de 
Ciências envolvem a compreensão, pelos estudantes, 
do universo científico. Por isso, é importante que o pro-
fessor proponha atividades que os levem a:
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• observar;

• testar hipóteses com experimentações;

• registrar;

• diferenciar teoria de evidências.

Desejamos que você reflita sobre isso com a equipe 

pedagógica da escola em que trabalha. Assim, em par-

ceria com os estudantes, vocês poderão desbravar 

juntos o universo das ciências.

2.2. O ensino de Geografia

Você já deve ter percebido que, nos últimos anos, o 

ensino de Geografia tem passado por profundas transfor-

mações, decorrentes principalmente de dois fatores. Pri-

meiro, a evolução da história do pensamento geográfico. 

Segundo, as reformas ocorridas na educação brasileira.

Os movimentos de renovação educacional desenca-

dearam um amplo debate sobre o ensino de Geografia, 

que passa, então, a desenvolver uma nova postura. Não 

se deve mais valorizar a prática da memorização que 

ocorre na aula meramente descritiva e distante da rea-

lidade dos estudantes, e sim desenvolver procedimentos 

que permitam à criança compreender e apreender o 

espaço a partir da realidade vivida.

Ao ensinar Geografia, devemos possibilitar às crian-

ças o entendimento das relações sociedade-natureza 

e a compreensão das relações estabelecidas na cons-

trução do espaço geográfico. Além disso, deve-se pro-

piciar a reflexão sobre a posição que se assume nessas 

relações, valorizando a importância da cidadania e do 

papel do ser humano na transformação do espaço.

Metodologias para o ensino de Geografia

Para contemplar as habilidades prescritas na BNCC 

para o ensino de Geografia, faz-se necessária a utiliza-

ção de algumas metodologias específicas na prática 

cotidiana da sala de aula.

Dentre elas, destacamos que:

[…] Uma habilidade extraordinária que usamos o tem-

po todo, mas de que não temos consciência, é a capacida-

de de construir, na cabeça, as realidades virtuais chamadas 

mapas. Para nos entendermos na nossa casa, temos de ter 

mapas dos seus cômodos e mapas dos lugares onde as 

coisas estão guardadas. Fazemos mapas da casa. Fazemos 

mapas da cidade, do mundo, do universo. Sem mapas, 

seríamos seres perdidos, sem direção.

[...]
ALVES, Rubem. As tarefas da educa•‹o, 29 jun. 2004.  

Disponível em: <www1.folha.uol.com.br/folha/sinapse/ 
ult1063u855.shtml>. Acesso em: nov. 2017.

Os estudos geográficos têm amplo apoio na utili-

zação dos mapas como recursos e como linguagem. O 

aprendizado da leitura de mapas, o processo de domí-

nio e aprendizagem da linguagem cartográfica ou, co-

mo é mais conhecido, a alfabetização cartográfica 

torna-se, portanto, imprescindível para o ensino de 

Geografia.

A decodificação do universo simbólico dos mapas 

ou o domínio das representações simbólicas pela lei-

tura de uma legenda, contudo, não é suficiente. Tam-

bém é preciso que o estudante compreenda a relação 

entre o real e a representação simbólica, que seja orien-

tado a depreender significados da área que está repre-

sentando ou criar significados para as áreas mapeadas 

por outros e que ele está conhecendo indiretamente. 

Assim, trata-se de criarmos condições para que os es-

tudantes sejam leitores críticos de mapas ou mapea-

dores conscientes.

De acordo com Callai:

[…] Uma das formas possíveis de ler o espaço é por 

meio dos mapas, que são a representação cartográfica de 

um determinado espaço. Estudiosos do ensino/aprendi-

zagem da Cartografia consideram que, para o sujeito ser 

capaz de ler de forma crítica o espaço, é necessário tanto 

que ele saiba fazer a leitura do espaço real/concreto como 

que ele seja capaz de fazer a leitura de sua representação, 

o mapa. É, inclusive, de comum entendimento que terá 

melhores condições para ler o mapa aquele que sabe fazer 

o mapa. Desenhar trajetos, percursos, plantas da sala de 

aula, da casa, do pátio da escola pode ser o início do tra-

balho do aluno com as formas de representação do espa-

ço. São atividades que, de modo geral, as crianças dos 

anos iniciais da escolarização realizam, mas nunca é de-

mais lembrar que o interessante é que as façam apoiadas 

nos dados concretos e reais.

[…]

Assim, não basta saber ler o espaço. É importante tam-

bém saber representá-lo, o que exige seguir determinadas 

regras. Para fazer um mapa, por mais simples que ele seja, 

a criança poderá realizar atividades de observação e de 

representação. Ao fazer um desenho de um lugar que lhe 

seja conhecido ou mesmo muito familiar, ela estará fazen-

do escolhas e tornando mais rigorosa a sua observação. 

Poderá, desse modo, dar-se conta de aspectos que não eram 

percebidos, poderá levantar novas hipóteses para explicar 

o que existe, poderá fazer críticas e até encontrar soluções 

para as quais lhe parecia impossível contribuir.
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[...] A capacidade de o aluno fazer a representação de 

um determinado espaço significa muito mais do que estar 

aprendendo Geografia: pode ser um exercício que permi-

tirá a construção do seu conhecimento para além da rea-

lidade que está sendo representada, e estimula o desen-

volvimento da criatividade, o que, de resto, lhe é significa-

tivo para a própria vida e não apenas para aprender, sim-

plesmente.

CALLAI, Helena C. Aprendendo a ler o mundo: a Geografia nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental. Cadernos Cedes. Campinas, 

v. 25, n. 66, ago. 2005. p. 244.

Com base nessas considerações, a coleção procura 

valorizar efetivamente os saberes cartográficos, que se 

destacam, também, como estruturadores dos conteú-

dos. Trabalha de maneira mais sistemática com a alfa-

betização cartográfica, primando por uma orientação 

detalhada, necessária ao domínio da linguagem carto-

gráfica, considerando que:

• a Cartografia trabalhada com os estudantes é exe-

cutada em brincadeiras e atividades;

• a habilidade de Cartografia parece emergir de forma 

rudimentar muito mais cedo e parece representar 

uma habilidade da criança para estruturar seu am-

biente externo. Tal habilidade cartográfica está pre-

sente em crianças de várias culturas, nos permitindo 

concluir que ela pode constituir uma habilidade hu-

mana básica e fundamental, talvez tão universal e 

antiga quanto a habilidade linguística e a artística;

• a Cartografia torna-se explícita, importante e visível 

quando as crianças adquirem mobilidade e come-

çam a interagir com o macroambiente.

No Livro do Estudante, são trabalhados os seguin-

tes conceitos e noções: visão oblíqua e visão vertical; 

imagens tridimensional e bidimensional; alfabeto car-

tográfico (linha, ponto, área; construção da noção de 

legenda); proporção e escala; referências, lateralidade 

e orientação. Portanto, defendemos uma proposta pe-

dagógica que dê suporte ao uso de diferentes meto-

dologias que favoreçam o pleno desenvolvimento da 

aprendizagem da Geografia atrelada à formação inte-

gral do estudante.

Mapas de localização

Um recurso cartográfico utilizado constantemente 

na coleção é o mapa de localização. Apresentamos 

pequenos mapas – do Brasil e do mundo – para mostrar 

a localização dos lugares retratados. Em toda a coleção, 

os estudantes vão se familiarizando com esta forma de 

representação do espaço brasileiro e mundial.

Assim, a maioria das fotos é acompanhada de um 

pequeno mapa que mostra a localização da ocorrência 

do fenômeno em discussão. Este mapa serve apenas 

para uma localização bem generalizada, e não para 

atividades mais complexas.

Alguns desafios para  
o ensino de Geografia

O domínio do pensamento espacial torna-se um de-

safio na aprendizagem no momento em que acompanha 

o desenvolvimento cognitivo da criança. Daí a necessi-

dade de partir da realidade próxima, do espaço conhe-

cido e vivenciado, do lugar dos grupos sociais aos quais 

ela pertence: a sala de aula, a moradia, a rua, a praça.

A relação entre o desenho livre e a Cartografia de-

ve ser um tema importante para o professor, pois am-

bos têm como origem a mesma linguagem. Contudo, 

o desenho por si só não pode e não deve ser usado 

como alfabetização cartográfica, pois a Cartografia im-

plica códigos e símbolos definidos, muitos deles inter-

nacionalmente.

Ao adquirir o conhecimento do universo simbólico, 

a criança pode conhecer seu espaço geográfico e atuar 

como cidadã na transformação desse espaço. O domí-

nio da linguagem cartográfica, entendido como o uso 

da linguagem gráfica aplicada à Cartografia, possibilita, 

posteriormente, compreender/localizar as ações de pla-

nejamento urbano, os processos de ocupação e domí-

nio territorial urbano e rural, as riquezas naturais e seu 

domínio econômico, entre outras ações da sociedade.

Uma vez que a criança tenha adquirido esses con-

ceitos e noções, em um processo totalmente integrado, 

terá atingido os seguintes objetivos:

• desmistificação da Cartografia-desenho;

• Cartografia como meio de comunicação e leitura 

das representações gráficas no processo de apren-

dizagem da Geografia.

Ao enfrentar o desafio da alfabetização cartográfica, 

o estudante dominará as características e o funciona-

mento dos códigos cartográficos e saberá utilizar a lin-

guagem cartográfica em diferentes contextos de 

comunicação social, articulando o cotidiano escolar e o 

social. Com base na leitura de imagens, mapas, gráficos 

e tabelas, a criança é inserida em um universo de co-

nhecimento que a auxiliará na leitura e na interpretação 

dos fenômenos que observa e dos quais participa.

Essas orientações corroboram uma aprendizagem 

de conceitos geográficos com um enfoque que convi-

da à participação e à formação cidadã. Conforme apon-

ta Moraes:
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[…] Entendemos que fazer uso da cidadania na Geo-

grafia é, por exemplo, saber interpretar as notícias de um 

jornal e elaborar uma opinião a respeito do que está sendo 

abordado; é saber como se comportar em um museu; é 

perceber os direitos e deveres próprios e alheios; é saber 

reivindicar os direitos por meio das instâncias apropriadas; 

é saber fundamentar opinião em diferentes assuntos.

Tudo isso pode e deve ser trabalhado com o auxílio da 

linguagem cartográfica ao longo de todo o processo de es-

colarização do indivíduo (CASTELLAR, 2005). Reconhecer 

os símbolos cartográficos, interpretar uma legenda, repre-

sentar um espaço, tudo isso vai muito além da mera deco-

dificação de códigos. Nesse sentido, afirmamos o grande 

papel da Cartografia, no ensino de Geografia, como etapa 

necessária no processo de alfabetização científica e na for-

mação da cidadania, por possibilitar a interpretação e a 

intervenção no espaço.

Para a Geografia, podemos acrescentar que a cidadania 

está associada a, além da leitura e interpretação dos códigos 

da Cartografia, saber fazer uso dos conceitos que estruturam 

a Geografia escolar (território, região, sociedade, natureza, 

lugar, paisagem e espaço geográfico), e, principalmente, ar-

ticular os saberes da Geografia da natureza e do homem.

Dessa maneira, auxiliar o aluno, durante o trabalho 

com os conceitos apresentados, a reconhecer-se como 

integrante do espaço geográfico em que vive, a perceber 

as contradições existentes no âmbito local e global, a en-

tender a dinâmica do reordenamento territorial, são algu-

mas das habilidades que podem e devem ser trabalhadas, 

a partir de situações que ele vive, tanto no espaço escolar 

como em ambientes não formais de aprendizagem. […]

MORAES, Jerusa Vilhena de. Teoria e prática da  

Geografia escolar: a alfabetização e enculturação científica.  

In: CASTELLAR, Sonia Maria Vanzella; CAVALCANTI,  

Lanna de Souza; CALLAI, Helena Copetti (Org.).  

Didática da Geografia: aportes teóricos e metodológicos.  

São Paulo: Xamã, 2012. p. 221-242.

Não se esqueça de que você deve acompanhar seus 
estudantes constantemente e orientá-los nas ativida-
des, para que o processo de aprendizagem se efetive 
e os estudantes obtenham um desenvolvimento signi-
ficativo. É importante mencionar que algumas ativida-
des não devem ser vistas somente do ponto de vista 
lúdico. Elas constituem pré-requisitos e desenvolvem 
noções e conceitos que posteriormente ajudarão no 
trabalho com os demais conteúdos.

O conceito de lugar

O conceito de lugar tem sido apresentado em mui-
tos livros escolares com foco nos espaços com os quais 

as pessoas têm vínculos mais afetivos e subjetivos, sem-
pre ligados a referências pessoais. Apesar de ser uma 
abordagem correta, ela deve ser ampliada e contex-
tualizada. Isso porque o plano da vida cotidiana traz em 
si outras escalas, já que o que se passa no mundo tem 
repercussões na vida cotidiana. 

Sobre o conceito de lugar podemos analisar o que 
colocam as autoras Helena Callai e Ana Fani Alessandri 
Carlos:

[…] trabalhar com uma dimensão escalar torna-se uma 

exigência, capaz de superar a interpretação localista e fe-

chada que impede o encontro de explicações para o que 

vai acontecendo. E a escala social de análise precisa estar 

clara e referenciar todo e qualquer estudo, pois além do 

global/mundial e do local, temos também níveis interme-

diários que são o regional e o nacional. E o universal está 

presente em todos esses recortes, que são espaciais, mas 

também políticos, administrativos, culturais e sociais. Ca-

da lugar está inserido numa rede que comporta essa es-

cala de análise e, por isso, a articulação dos fatos, fenôme-

nos e forças reais e/ou virtuais tem de ser reconhecida e 

considerada em seu contexto.

Talvez seja importante deixar claro o que se entende 

por escala social de análise. Ao trabalharmos com recortes 

espaciais, estamos definindo lugares que poderão ter ex-

tensões diversas e constituições diferenciadas (região, na-

ção, mundo, por exemplo). Os fenômenos acontecem no 

mundo, mas são localizados temporal e territorialmente 

num lugar. As explicações não estão apenas no lugar, mas 

em todos os outros níveis da escala de análise. Portanto, 

trabalhar com o conceito de lugar na escola significa enten-

dê-lo no contexto em que se insere.

[…]

Cabe aqui uma advertência quanto ao estudo do lugar 

e do cotidiano. Ela diz respeito à forma de trabalhar com 

esses conceitos, não sendo regra absoluta ter de partir do 

lugar que está perto e é conhecido para o mais amplo e 

desconhecido. A questão é de perspectiva escalar, recor-

rendo a outra dimensão da escala conforme for mais ade-

quado para a abordagem que está sendo feita. Com essa 

concepção, fica claro que o lugar não se restringe a seus 

próprios limites, nem no que diz respeito às fronteiras fí-

sicas, nem às ações e suas ligações externas; é um lugar 

que comporta em si o mundo.

[…]

CALLAI, Helena C. Escola, cotidiano e lugar. In: BRASIL. 

Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Geografia 

– Ensino Fundamental. Brasília, 2010. v. 22. p. 30-31 e 40. (Coleção 

explorando o ensino – Geografia.) Disponível em: <portal.mec.gov.

br/colecao-explorando-o-ensino-sp-3427598/volumes>.  

Acesso em: nov. 2017.
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2.3. O ensino de História

Para ensinar História, é preciso compreender que o 

conhecimento do passado é fruto de indagações, in-

vestigações, análises e interpretações feitas por dife-

rentes sujeitos. E esse é um dos objetos de estudo da 

História: entender como os indivíduos construíram e 

controem as suas narrativas sobre o seu mundo no pas-

sado e no presente.

O conhecimento histórico envolve a compreensão 

da relação entre tempo e sociedade. O estudante 

deve ser capaz de entender como o tempo é organi-

zado ao seu redor e perceber que, no dia a dia, ocor-

rem experiências repletas de historicidade. A 

compreensão dessa historicidade, contudo, não é 

suficiente. A produção do conhecimento histórico exi-

ge o manuseio de diferentes tipos de fontes e docu-

mentos históricos (depoimentos escritos e orais, fotos, 

imagens, registros de várias formas, documentos ma-

teriais e imateriais, entre outros).

Das habilidades do 1o e do 2o ano, que contemplam 

os primeiros grupos sociais da criança e a descoberta 

do “eu”, do “outro” e do “nós”, caminhamos no 3o e no 

4o ano para o estudo de comunidades maiores e mais 

diversificadas, as comunidades urbanas e rurais. Ou 

seja, as cidades como centro de convivência de vários 

grupos sociais, dos tempos mais antigos aos atuais. No 

5o ano, contemplamos o estudo da diversidade huma-

na no mundo em que vivemos, abordando sociedades 

distantes e diversas no tempo e no espaço, comparan-

do-as com a realidade brasileira.

O foco principal em todos os anos de estudo da 

História são os princípios éticos de igualdade, tole-

rância, respeito e boa convivência entre as pessoas e 

os povos. Assim, o estudo da formação social e cultu-

ral do Brasil, com a contribuição dos povos indígenas, 

africanos, europeus e asiáticos, permite que os estu-

dantes compreendam o “nós” como formadores e 

construtores do nosso país e de sua história. Isso de-

ve levá-los a compreender e a respeitar o outro que 

convive com ele na sociedade brasileira.

O ensino de História nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental promove a aquisição de referências tem-

porais fundamentais à reflexão dos estudantes sobre 

sua posição no tempo, favorecendo a construção da 

própria identidade e estimulando-os a se apropriarem 

cada vez mais da História como forma e prática de 

pensamento. Ao produzirem conhecimento histórico, 

os estudantes estarão, ao mesmo tempo, pensando 

historicamente.

A História, como ciência, visa à compreensão de um 

mundo em constante processo de transformação e sem-

pre sujeito à nossa intervenção no presente. Dessa for-

ma, trabalhamos com expressões como raciocínio 

histórico e pensar histórico para reunir, de forma siste-

mática, os temas, conceitos e procedimentos da disci-

plina, que aparecem articulados nos eixos que organizam 

a coleção. Com isso, propõe-se uma iniciação à História 

como forma de compreensão da experiência dos seres 

humanos em diferentes tempos e espaços.

Pensar historicamente significa desenvolver a 

conscientização e a compreensão de momentos his-

tóricos significativos da humanidade. Em particular, 

essa compreensão envolve nossa história local, regio-

nal e nacional, considerando principalmente as “his-

tórias esquecidas da nossa História”, que são as 

histórias dos negros e dos indígenas e de outras mi-

norias. Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, é 

importante que o trabalho com o pensar histórico 

receba atenção e dedicação, pois espera-se que os 

estudantes compreendam as relações entre tempo e 

espaço, permanências e mudanças em diferentes so-

ciedades e culturas.

O aprendizado dos fundamentos da disciplina 

pode ocorrer entrelaçado com os processos de refle-

xão sobre as experiências humanas de diferentes 

culturas em tempos e espaços diferentes. Nesse sen-

tido, destacamos que é importante trabalhar no es-

tudante o sentimento de pertencimento a uma vida 

comunitária local, ampliando essa noção para círculos 

sociais cada vez maiores conforme o desenvolvimen-

to da criança, tornando-a uma pessoa atuante na so-

ciedade em que vive.

Dessa maneira, levamos o estudante a:

• refletir sobre fatos históricos;

• respeitar as singularidades étnico-raciais;

• valorizar e respeitar a memória e o patrimônio dos 

mais diversos grupos sociais e povos;

• adquirir a liberdade de pensar e agir com ética e 

responsabilidade diante de outros seres humanos, 

em diferentes tempos e espaços sociais;

• aprender a respeitar e a valorizar o ambiente e sua 

coletividade;

• conscientizar-se para ser mais responsável e parti-

cipativo na sociedade em que vive;

• respeitar os direitos de todos;

• preocupar-se com as desigualdades sociais.
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Metodologias para o ensino de História

A memória (lugares, pessoas, hábitos) e os patrimô-

nios materiais e imateriais são registros que compõem 

o cotidiano do estudante. Investigar esses registros 

contribui para desenvolver no estudante as noções de 

pertencimento a um grupo social e de valorização e 

respeito à sua cultura e à cultura de outros povos.

As pesquisas, as entrevistas, as conversas e as obser-

vações da memória e dos patrimônios materiais e imate-

riais também incentivam o estudante a fazer descobertas, 

o que poderá torná-lo mais crítico e criativo. Os estudan-

tes são levados a executar tarefas de pesquisa cada vez 

mais complexas.

Por fim, iniciar o ensino de História pela investigação 

desses registros da memória e dos patrimônios tam-

bém é interessante para conduzir o estudante do con-

cretamente vivido à dinâmica histórica da sociedade. 

Investigar as vivências cotidianas e reconhecer nelas 

questões sociais importantes pode, por analogia, levar 

o estudante a se interessar pela investigação das ex-

periências vividas no passado e reconhecer as transfor-

mações ocorridas até o presente.

O mundo em que vivemos é construído historicamen-

te e, portanto, mantém íntima relação com o passado. 

Assim, nessa relação de passado-presente o estudante 

passa a adquirir a ideia de pertencimento a uma socie-

dade e a se conscientizar como sujeito responsável pelo 

seu futuro e pela comunidade em que está inserido.

As habilidades de observação, registro, oralidade, 

comparação, reconhecimento de permanências e mu-

danças no tempo e no espaço são utilizadas para de-

senvolver o autoconhecimento e o conhecimento dos 

outros. Assim, de forma progressiva, amplia-se o tra-

balho com o mundo do estudante: a família e a escola, 

a comunidade, o estado, o país e o mundo, sempre 

levando em consideração o ser humano e o ambiente 

natural em que ele vive.

Dessa maneira, a metodologia do ensino de Histó-

ria desta coleção está em acordo com a orientação da 

BNCC para os anos iniciais do Ensino Fundamental, que 

recomenda trabalhar a construção do sujeito, com a 

tomada de consciência do “eu” e do “outro” por parte 

dos estudantes. De acordo com a BNCC, os estudantes 

devem partir do conhecimento do “eu”, valorizando 

experiências pessoais e suas referências familiares e 

sociais. Dessa posição são conduzidos para o conheci-

mento do “outro”, reconhecendo a diversidade cultural 

e respeitando as diferenças.

Alguns desafios para o ensino de História

A crítica ao ensino como transmissão do conhe-

cimento pode beneficiar o ensino da História. Enten-

der o estudante como sujeito ativo na construção do 

conhecimento contribui para elaborar um ensino em 

que esse estudante realiza uma recriação significati-

va da História. A partir de documentos de época e 

de análises feitas por historiadores, por exemplo, os 

estudantes tornam-se capazes de elaborar suas pró-

prias conclusões, derivadas de análises, interpreta-

ções e comparações.

O estudante pode ser um sujeito ativo do processo 

de construção do conhecimento no ensino de História. 

Isso ocorre quando ele passar a refletir sobre sua reali-

dade, comparando-a com outras realidades, a identificar 

as relações entre o particular e o geral, o local e o global, 

a perceber noções de semelhanças e diferenças, conti-

nuidades e permanências, a manifestar sua opinião e a 

estabelecer conclusões.

Propomos um ensino de História que incentive o 

estudante a fazer interpretações significativas do pre-

sente e do passado, reflexões sobre sua vida, sua 

identidade e suas vivências sociais, afetivas e culturais. 

Desse modo, o estudante torna-se apto a ampliar a 

compreensão da realidade vivida, bem como a capa-

cidade de escolher e estabelecer critérios para suas 

ações.

O saber histórico em sala de aula opera com noções 

e conceitos próprios, como tempo, espaço, sujeito his-

tórico, cultura, anterioridade, simultaneidade, posterio-

ridade. No entanto, é preciso fazer a distinção entre o 

saber histórico acadêmico, produzido por historiadores, 

e o saber histórico escolar, que reelabora o conhecimen-

to produzido pelos historiadores através de representa-

ções sociais vividas e produzidas por professores e 

estudantes. Por fim, o saber histórico escolar ainda deve 

levar em conta as características psicopedagógicas dos 

estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental.

Na instituição escolar, o saber histórico também 

está articulado à formação cidadã do estudante. Foi 

pensando nisso que nesta coleção há diversas suges-

tões de temas que abordam a cidadania. Ao tratar des-

ses temas, é importante levar em conta a observação, 

a constatação e a compreensão de uma dada situação, 

que pode estar acompanhada de uma proposta de 

atuação acerca do que foi observado. O objetivo é que 

os estudantes se tornem críticos para:
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[…]

• valorizar a si próprios como sujeitos responsáveis da 

História;

• respeitar as diferenças culturais, étnicas, políticas e re-

ligiosas, evitando, assim, qualquer tipo de discriminação;

• buscar soluções possíveis para os problemas detectados 

em sua comunidade, de forma individual e coletiva;

• atuar firmemente contra qualquer tipo de injustiça social;

• valorizar o patrimônio sociocultural (próprio e de outros 

povos) e os direitos conquistados pela cidadania plena.

[…]

BEZERRA, Holien Gonçalves. Ensino de História: conteúdos e 

conceitos básicos. In: KARNAL, Leandro (Org.). História na sala de 

aula: conceitos, práticas e propostas. São Paulo: Contexto, 2008.

Deve-se considerar, igualmente, as indicações das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Básica, 

nas quais se baseia a BNCC, e que apontam para a 

necessidade de o saber estar vinculado às diferentes 

áreas do conhecimento. A seleção de conteúdos para 

esta coleção levou em conta a articulação entre os con-

teúdos de Ciências, Geografia e História, tornando o 

currículo mais abrangente e propiciando aos estudan-

tes conhecimentos mais significativos.

Vale pontuar que a disposição dos conteúdos, uni-

dades temáticas, objetos de conhecimento e habilida-

des são uma sugestão de trabalho para o professor, 

uma proposta. Deve haver liberdade, participação e 

criatividade por parte dos docentes, que podem agre-

gar sua experiência ou mesmo algumas orientações 

dos órgãos responsáveis pelas políticas educacionais 

dos estados e municípios.

Desejamos que esse diálogo potencialize novas re-

flexões entre a equipe pedagógica da escola em que 

trabalha para que, em parceria com os estudantes, vo-

cês possam explorar os temas do ensino de História.

2.4. Estratégias de ensino

Nesta coleção partimos do princípio de que a 

construção do conhecimento é dinâmica, organizada 

a partir de estruturas individuais psicológicas e ba-

seada nas relações sociais que configuram a vida da 

criança. Consideramos fundamental que o estudan-

te atue como sujeito no processo de ensino-apren-

dizagem, procurando participar da construção do 

seu conhecimento.

A participação ativa dos estudantes deve ser fa-

vorecida nas aulas por meio do reconhecimento dos 

saberes prévios dos estudantes, por um lado, e, por 

outro, por meio de atividades de sensibilização, ob-

servação, análise, comparação, pesquisa, problema-

tização, formulação de hipóteses e de conclusões. 

Para atender a essas demandas, as atividades e as 

propostas de trabalho desta coleção foram organi-

zadas para orientar o desenvolvimento dos conteú-

dos conceituais, procedimentais e atitudinais por 

parte dos estudantes. Veja a seguir algumas estraté-

gias para subsidiar esse trabalho.

Atividades orais e escritas

A escolarização deve atuar para desenvolver ha-

bilidades orais e escritas. A oralidade implica um 

aprendizado da fala e da escuta, do som e do silên-

cio. Já a escrita envolve o aprendizado da escrita 

propriamente dita e da leitura, da palavra e do sinal 

gráfico.

O aprendizado da oralidade exige a realização de 

atividades específicas. Organize a sala de modo que 

você e todos os estudantes possam escutar as apre-

sentações dos trabalhos e das pesquisas. Estimule a 

oralidade do estudante, considerando aspectos co-

mo a postura, a voz, o tempo determinado para a 

exposição, a organização das frases e a defesa das 

ideias. Destaque a importância de saber ouvir: um 

bom orador sabe escutar, respeitando as opiniões, 

as dificuldades e os limites alheios. Caso haja algum 

estudante mais tímido, trabalhe gradualmente com 

ele, evitando situações que o exponham em demasia.

A leitura e a escrita influenciam e são influencia-

das pela oralidade, mas também são mais bem de-

senvolvidas por atividades específicas. Na coleção, 

há um número significativo de atividades que traba-

lham o desenvolvimento dessas habilidades. Tanto a 

leitura como a escrita devem ser uma preocupação 

sistemática do professor, que deve estar atento à 

transposição da linguagem oral para a linguagem 

escrita realizada pelos estudantes.

O texto é uma mensagem codificada e sua leitu-

ra implica a decodificação dessa mensagem, a com-

preensão e o acompanhamento do raciocínio do 

autor. A finalidade da análise textual é aprender a ler, 

a familiarizar-se com os termos técnicos, os conceitos, 

as ideias e saber como elas se relacionam, assim co-

mo hierarquizar o conteúdo do texto, identificar e 

acompanhar o raciocínio do autor, suas conclusões 

e as bases que as sustentam.
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[...]

Na análise de um texto, é preciso prever sucessivas 

leituras. Uma primeira leitura, para que o aluno possa ter 

uma visão geral e de conjunto sobre seu conteúdo; uma 

segunda leitura, buscando destacar (grifando ou assina-

lando com uma linha vertical na margem) os trechos mais 

importantes, os termos ou palavras-chave (que podem ser 

grifados com cores diferentes), assim como aquilo que é 

passível de crítica ou necessita ser mais bem esclarecido 

(com um ponto de interrogação); uma terceira leitura, pro-

curando levantar as questões mais relevantes para uma 

crítica e reflexão pessoal ou para o debate em grupo.

[...]

PONTUSCHKA, Nídia Nacib e outros. (Org.). Para ensinar  

e aprender Geografia. São Paulo: Cortez, 2007.

Poemas, canções e obras de arte

Outro importante recurso didático utilizado nesta 

coleção são as obras de arte, os poemas e as canções. 

Apresentadas em situações específicas, o objetivo é 

desenvolver a sensibilidade estética e possibilitar a re-

lação entre a arte e os conteúdos da disciplina escolar.

As obras de arte, os poemas e as canções também 

contribuem para a interdisciplinaridade, pois podem ser 

abordadas por diferentes disciplinas. Desta forma, pode-

mos, por exemplo, a partir de um poema, discutir aspec-

tos da Língua Portuguesa, o contexto histórico em que 

foi composto, aspectos naturais do lugar ou da região em 

que o poema foi escrito, recursos tecnológicos que exis-

tiam e que porventura estão presentes no poema, etc.

Situações-problema

Com o objetivo de formar estudantes críticos e ci-

dadãos aptos a resolver problemas do cotidiano, situa-

ções-problema foram utilizadas como procedimento 

metodológico em alguns momentos da coleção. Esse 

procedimento coloca os estudantes em situações de-

safiadoras, pois precisam recuperar o que já sabem e 

verificar o que é preciso saber para que seja possível 

resolver ou analisar o problema. Para serem capazes 

de elaborar soluções, os estudantes deverão aprender 

como e o que perguntar sobre a situação-problema 

apresentada.

Nesse sentido, valorizamos as ideias de Juan Ignácio 

Pozo, que afirma:

[...] Um dos veículos mais acessíveis para levar os alunos 

a aprender a aprender é a solução de problemas. Diante de 

um ensino baseado na transmissão de conhecimentos, a so-

lução de problemas pode constituir não somente um conteú-

do educacional mas também, e principalmente, um enfoque  

ou uma forma de conceber as atividades educacionais. A 

solução de problemas baseia-se na apresentação de situações 

abertas e sugestivas que exijam dos estudantes uma atitude 

ativa e um esforço para buscar suas próprias respostas, seu 

próprio conhecimento. O ensino baseado na solução de pro-

blemas pressupõe promover nos estudantes o domínio de 

procedimentos, assim como a utilização dos conhecimentos 

disponíveis, para dar resposta a situações variáveis e dife-

rentes. Assim, ensinar os estudantes a resolver problemas 

supõe dotá-los da capacidade de aprender a aprender, no 

sentido de habituá-los a encontrar por si mesmos respostas 

às perguntas que os inquietam ou que precisam responder, 

ao invés de esperar uma resposta já elaborada por outros e 

transmitida pelo livro-texto ou pelo professor.

[...]

POZO, Juan Ignácio (Org.). A solução de problemas: aprender a 

resolver, resolver para aprender. Porto Alegre: Artmed, 1998.

Nesta obra, o estudante é incentivado a investigar, 
pesquisar e executar um projeto sobre determinado 
tema mesmo naqueles momentos em que as situações-
-problema não são explicitamente propostas. É impor-
tante frisar que esse encaminhamento favorece a 
atuação dos estudantes em situações de aprendiza-
gem, levando-os ao questionamento e ao desenvolvi-
mento intelectual e criativo.

Conforme Perrenoud:

[...]

Uma verdadeira situação-problema obriga a transpor um 

obstáculo graças a uma aprendizagem inédita, quer se trate 

de uma simples transferência, de uma generalização ou da 

construção de um conhecimento inteiramente novo. O obs-

táculo torna-se, então, o objetivo do momento, um objetivo-

-obstáculo […]. Deparar-se com o obstáculo é, em um pri-

meiro momento, enfrentar o vazio, a ausência de qualquer 

solução, até mesmo de qualquer pista ou método, sendo le-

vado à impressão de que jamais se conseguirá alcançar so-

luções. Se ocorre a devolução do problema, ou seja, se os 

estudantes apropriam-se dele, sua mente põe-se em movi-

mento, constrói hipóteses, procede a explorações, propõe 

tentativas ‘para ver’. Em um trabalho coletivo, inicia-se a 

discussão, o choque das representações obriga cada um a 

precisar seu pensamento e a levar em conta o dos outros.

[...]

PERRENOUD, Philippe. 10 novas competências para ensinar.  

Porto Alegre: Artmed, 2000.
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Temas contemporâneos 

Na BNCC, os temas contemporâneos estão presen-

tes nas habilidades de todos os componentes curricula-

res. Entre os temas sugeridos pela BNCC, destacam-se:

[...] direitos das crianças e adolescentes (Lei no 8.069/1990), 

educação para o trânsito (Lei no 9.503/1997), preservação 

do meio ambiente (Lei no 9.795/1999), educação alimentar 

e nutricional (Lei no 11.947/2009), processo de envelheci-

mento, respeito e valorização do idoso (Lei no 10.741/2003), 

educação em direitos humanos (Decreto no 7.037/2009), 

bem como saúde, sexualidade, vida familiar e social, edu-

cação para o consumo, educação financeira e fiscal, tra-

balho, ciência e tecnologia e diversidade cultural (Resolu-

ção CNE/CEB no 7/2010).

[...]

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Base 

Nacional Comum Curricular. Terceira versão. Brasília, 2017.  

p. 13-14. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/ 

images/BNCC_publicacao.pdf>. Acesso em: nov. 2017. 

Nessa coleção, buscamos tratar os temas contem-

porâneos de forma contextualizada, muitas vezes, por 

meio de situações-problema, questionamentos, ativida-

des orais e atividades em grupo.   

Os temas contemporâneos abordados são indicados 

no início de cada capítulo nas orientações específicas 

para o professor.

Por se tratar de temas que permeiam o dia a dia da 

sociedade atual e que afetam a vida local e global, você 

pode enriquecer qualquer proposta com eles ou propor 

novas atividades interdisciplinares com temas escolhidos 

pelos estudantes. 

Avaliação

Você já se fez perguntas como estas: “Em que mo-

mentos eu faço uma avaliação?”; “Como eu a plane-

jo?”; “Para que ela serve?”.

As respostas mais comuns para essas perguntas 

são: a avaliação é feita no fim do processo de ensino-

-aprendizagem, deve ter o formato de uma prova es-

crita (com questões fáceis e difíceis) e serve para 

classificar os estudantes. Aqueles que conseguem 

responder inclusive às questões difíceis são conside-

rados bons, e aqueles que têm dificuldade de respon-

der até às questões fáceis não estão bem (Campbell 

e Evans, 2000).

Em geral, a avaliação aplicada nas instituições esco-

lares verifica pontualmente o aprendizado do estudante. 

Essa modalidade de avaliação mensura a quantidade de 

conteúdos assimilados pelos estudantes, tornando pos-

sível classificá-los segundo um critério padrão. Como 

essa avaliação é bastante comum, vamos falar um pouco 

mais de um outro tipo de avaliação, que já é aplicada em 

muitas escolas. Estamos falando da avaliação formativa.

Os referenciais teóricos de Philippe Perrenoud mui-

to contribuíram para nossa proposta de avaliação. Se-

gundo o autor, a avaliação formativa nada mais é do 

que uma maneira de regular a ação pedagógica. Intro-

duz uma ruptura com os moldes tradicionais de avalia-

ção, centrados na contagem de erros e acertos e que 

apenas fornecem uma nota ou um conceito para o de-

sempenho do estudante. A avaliação formativa propõe 

deslocar a regulação ao nível da aprendizagem e indi-

vidualizá-la, ou seja, o diagnóstico é individualizado e 

permanente, num constante processo de verificação.

[...]

Enfim, a avaliação formativa se choca com a avalia-

ção instalada, com a avaliação tradicional, às vezes cha-

mada de normativa. Mesmo quando as questões tradi-

cionais da avaliação se fazem menos evidentes, a ava-

liação formativa não dispensa os professores de dar 

notas ou de redigir apreciações, cuja função é informar 

os pais ou a administração escolar sobre as aquisições 

dos alunos, fundamentando a seguir decisões de seleção 

ou de orientação. A avaliação formativa, portanto, pa-

rece sempre uma tarefa suplementar, que obrigaria os 

professores a gerir um duplo sistema de avaliação, o 

que não é muito animador!

[...]

PERRENOUD, Philippe. Avalia•‹o: da excelência à regulação das 

aprendizagens — entre duas lógicas. Porto Alegre: Artmed, 2004.

Nesta coleção, a avaliação é pensada como um 

processo. Tem a perspectiva de ser formativa, contí-

nua, global e adaptável aos diferentes grupos de es-

tudantes. A avaliação formativa parte de uma fase 

diagnóstica, em que é realizada a descrição do estado 

inicial de sensibilização dos estudantes diante do tema 

que se pretende estudar. A descrição desse estágio 

inicial fornece ao professor recursos para que ele pos-

sa delimitar as estratégias de ensino-aprendizagem 

mais adequadas aos seus estudantes.

A organização e a sistematização dos conteúdos 

desta coleção facilitam a utilização de uma avaliação 

formativa. Por exemplo, a proposta da seção O que 

estudamos é levar os estudantes a retomar, registrar 

e organizar o que foi estudado. Junto desta seção, 

sugerimos que seja feita uma pequena autoavaliação. 

Com ela, pretendemos que o estudante adquira cons-

ciência de seu processo de aprendizagem, ao mesmo 
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tempo em que torna possível ao professor ter a opor-

tunidade de verificar e acompanhar o aprendizado de 

seus estudantes e refletir sobre sua prática.

A avaliação formativa contribui para responder a 

algumas perguntas fundamentais no processo de 

aprendizagem.

[...]

• Quais são as concepções dos estudantes sobre determi-

nado assunto?

• Ocorreu aprendizagem significativa dos conteú dos?

• Que estratégias devem ser adotadas para promover a 

aprendizagem significativa dos conteú dos?

• De que ajuda precisa cada aluno para seguir avançando?

[...]

NIGRO, Rogério Gonçalves; CAMPOS, Maria Cristina da Cunha. La 

evaluación y la formación del profesorado en la enseñanza primaria. 

Alambique: Didáctica de las Ciencias Experimentales, 

v. 28, p. 95-104, 2001. Texto adaptado.

Com a avaliação, pode-se verificar a coerência das 

explicações que os estudantes dão, os procedimentos 

que escolhem e as atitudes que adotam. Ao fornecer 

essas informações, a avaliação exerce o papel de “mo-

tor” das mudanças do ensino-aprendizagem. Afinal, 

“se o estudante não avalia o significado daquilo que 

aprende, podemos dizer que ele aprendeu algo? E 

se o professor não avalia as necessidades dos estu-

dantes, poderá propiciar alguma tarefa efetiva?” 

(Sanmartí, N., 2007).

A avaliação considera os aspectos e objetivos pe-

dagógicos de uma escola, mas também deve levar em 

conta a sociedade e seus valores, atrelando profunda-

mente conteúdos e concepções avaliativas ao contex-

to no qual se vive. A avaliação educativa é uma prática 

social, intersubjetiva, relacional, carregada de valores.

Encarar a avaliação dessa maneira envolve uma mu-

dança efetiva na postura do professor. O professor de-

ve fazer avaliações em diferentes momentos de uma 

unidade de ensino, planejá-las e usá-las para obter 

informações que possam retroalimentar o curso por 

meio de intervenções pedagogicamente estratégicas, 

capazes de auxiliar e conduzir apropriadamente o edu-

cando em seu caminho na construção de conhecimen-

tos socialmente relevantes.

Lembramos que a avaliação é um importante recur-

so do professor e do estudante: enquanto o trabalho 

se desenvolve na sala de aula, o professor deve pensar 

e repensar seus encaminhamentos para que a avaliação 

e a aprendizagem caminhem juntas.

Além disso, é fundamental que o estudante expe-

riencie situações de autoavaliação, as quais o levam:

[...] a perceber melhor as modificações que tem que 

introduzir para atingir um determinado objetivo e sele-

cionar estratégias que permitam agir de acordo. A au-

toavaliação, a autorregulação, a autoaprendizagem, a 

autonomia pessoal são passos sucessivos que contribuem 

decisivamente com um melhor desenvolvimento educa-

cional dos estudantes, que se traduz em atitudes forma-

doras permanentes.

[...]

CASTILO ARREDONDO, Santiago; CABRERIZO DIAGO,  

Jesús. Avaliação educacional e promoção escolar.  

São Paulo: Ed. da Unesp, 2009. p.161.

Estando cientes desse processo de avaliação for-

mativa, professores e estudantes encaram com natura-

lidade o percurso de construção do conhecimento. 

Passam a reconhecer que o conhecimento é avaliado 

continuamente, tornando possível traçar novos cami-

nhos em busca da aprendizagem significativa.

Visitas a espaços não formais de educação 

As visitas a museus, centros de ciências, parques 

zoobotânicos e universidades são atividades que apro-

fundam o aprendizado dos conteúdos estudados na 

escola. Essas atividades permitem aos estudantes novas 

vivências e ressignificações. Estar em um outro espaço 

e observar novos elementos possibilitam aos estudan-

tes a compreensão dos temas estudados na escola sob 

uma nova perspectiva.

Se possível, organize visitas a espaços não formais 

de educação. Para conhecer os espaços brasileiros, 

acesse os guias a seguir:

•  Guia dos Museus Brasileiros: apresenta infor-

mações sobre os museus brasileiros organizados 

por regiões. Disponível em: <www.museus.gov.

br/guia-dos-museus-brasileiros>. Acesso em: 

dez. 2017.

•  Guia de Centros e Museus de Ciência do Bra-

sil: traz um catálogo com diversos espaços de 

popularização de ciência espalhados pelo país, 

como museus, zoológicos, aquários, planetá-

rios, observatórios e jardins botânicos, que 

mantêm uma programação variada para todas 

as faixas etárias. Disponível em: <www.casada 

ciencia.ufrj.br/Publicacoes/guia/Files/guiacen-

trosciencia2015.pdf>. Acesso em: maio 2017.
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3. Estrutura geral da cole•‹o

Cada volume da coleção é formado por quatro uni-
dades. Cada unidade é formada por três ou quatro capí-
tulos (os volumes 1, 2, 3 e 4 têm três capítulos por unidade; 
o volume 5 tem quatro capítulos por unidade). A seguir, 
são apresentados os boxes e as seções da coleção.

Abertura de unidade

Nas aberturas de unidade, há uma ilustração em pá-
gina dupla acompanhada de questões para sensibilização. 

As questões têm como objetivos: levantar o conhe-
cimento prévio, explorar a leitura de imagens e sensi-
bilizar os estudantes para o tema que será estudado. 

Para iniciar

Inicia cada capítulo e tem o objetivo de sensibilizar 
os estudantes, despertar seu interesse e levantar seu 
conhecimento prévio sobre o tema.

As atividades da seção Para iniciar desenvolvem no 
estudante maior sociabilidade, capacidade de se ex-
pressar e ouvir e respeito às outras opiniões e ao tra-
balho coletivo. Por meio da oralidade, o estudante 
organiza o pensamento e passa a reconhecer a impor-
tância da comunicação para compreender o mundo.

Atividade prática

Experimentos, confecção de maquetes e modelos 
e outras atividades que visam despertar o interesse, a 
investigação e a curiosidade do estudante. 

As atividades devem ser realizadas preferencialmen-
te em grupos. Ao socializarem as descobertas, estudan-
te e professor partilham seus saberes e os entrelaçam.

Glossário

Termos que podem suscitar dúvidas para os estu-
dantes são acompanhados de explicações do significa-
do com que foram empregados no texto.

Desafio

Seção que possibilita ao estudante fazer descober-
tas e comparações que podem ser realizadas inicial-
mente de maneira individual e, em seguida, no coletivo. 

Pesquise

Propostas de pesquisa e investigação relacionadas 
aos temas tratados no capítulo para complementar e 
aprofundar o conhecimento.

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, os estu-
dantes devem ser incentivados a consultar os adultos 

responsáveis, além das fontes “tradicionais”, como as 
bibliotecas e os livros. 

Outra recomendação é que as consultas à internet 
sejam orientadas e supervisionadas por adultos. 

Assim também aprendo

A sistematização do conhecimento por meio de 
atividades lúdicas é a função dessa seção. Leitura de 
quadrinhos, brincadeiras e outras atividades lúdicas 
contribuem para que as crianças aprendam sobre os 
temas estudados.

Com a palavra...

Presente nos volumes 2, 3, 4 e 5, a seção Com a 

palavra... possibilita que o estudante entre em contato 
com uma entrevista. Em geral, os entrevistados são es-
pecialistas de determinada área do conhecimento ou 
atividade profissional. As perguntas orientam os entre-
vistados a falarem sobre o tema em questão e sobre 
aspectos da vida profissional.

Sugestão de...

Sugestões de livros e sites para consulta dos estu-
dantes. Novamente, recomendamos que as consultas à 
internet sejam orientadas e supervisionadas por adultos.

Tecendo saberes

Nesta seção, são explorados temas e atividades que 
desenvolvem a interdisciplinaridade. O tema de estudo 
é apresentado por meio de textos que favorecem o rela-
cionamento do tema de estudo à vivência do estudante. 
Frequentemente são utilizados poemas. Em seguida, é 
possível compartilhar as descobertas e reflexões com os 
demais estudantes da sala de aula.

Saiba mais

Nos volumes 2, 3, 4 e 5, você vai encontrar a seção 
Saiba mais, cujo objetivo é ampliar o conhecimento 
sobre o conteúdo estudado nos tópicos dos capítulos.

O que estudamos

Finalização da unidade, em que itens e imagens 
realizam a síntese dos principais conceitos estudados 
nos capítulos. Algumas atividades retomam os princi-
pais assuntos estudados e outras atividades incentivam 
o estudante a fazer uma autoavaliação.

Sínteses alternativas podem ser solicitadas pelo pro-
fessor. É possível solicitar que os estudantes façam uma 
breve síntese do que foi discutido durante uma ou mais 
aulas. O registro pode ser individual ou coletivo.
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4. Textos de aprofundamento

Apresentamos, nesta seção, textos de aprofunda-

mento para subsidiar seu trabalho em sala de aula. 

Lembramos que, em outros momentos, apresentamos 

ainda outros textos que podem contribuir com o seu 

trabalho em sala de aula.

Texto 1: A organização dos conteúdos

[...] Existem duas proposições acerca das diversas formas 

de organizar os conteúdos que, apesar de pontos coinciden-

tes, partem de suposições e referenciais diferentes. Assim, 

certas formas de organizar os conteúdos tomam como pon-

to de partida e referencial básico as disciplinas ou matérias; 

neste caso, os conteúdos podem ser classificados conforme 

sua natureza em multidisciplinares, interdisciplinares, pluri-

disciplinares, metadisciplinares, etc. Nestas propostas, as 

disciplinas justificam os conteúdos próprios de aprendizagem 

e, portanto, nunca perdem sua identidade como matéria di-

ferenciada. As características de cada uma das modalidades 

organizativas estão determinadas pelo tipo de relações que 

se estabelecem e o número de disciplinas que intervêm nes-

tas relações, mas em nenhum caso a lógica interna de cada 

uma das disciplinas deixa de ser o referencial básico para a 

seleção e articulação dos conteúdos das diferentes unidades 

de intervenção. Deste modo, encontraremos organizações 

centradas numa disciplina apenas, forma tradicional de or-

ganização dos conteúdos, e outras que estabelecem relações 

entre duas ou mais disciplinas.

No outro lado está o modelo de organização de con-

teúdos que nos oferecem os métodos globalizados, os quais 

nunca tomam as disciplinas como ponto de partida. Nestes 

métodos, as unidades didáticas dificilmente são classificá-

veis se tomamos como critério o fato de que correspondem 

a uma disciplina ou matéria determinada. Os conteúdos 

das atividades das unidades didáticas passam de uma ma-

téria para outra sem perder a continuidade: a uma ativi-

dade que aparentemente é de matemática segue outra que 

diríamos que é de ciências naturais, e a seguir uma que 

poderíamos classificar como de estudos sociais ou de edu-

cação artística. A diferença básica entre os modelos orga-

nizativos disciplinares e os métodos globalizados está em 

que nestes últimos as disciplinas como tais nunca são a 

finalidade básica do ensino, senão que têm a função de 

proporcionar os meios ou instrumentos que devem favo-

recer a realização dos objetivos educacionais. Nestas pro-

postas, o valor dos diferentes conteúdos disciplinares está 

condicionado sempre pelos objetivos que se pretendem. 

O alvo e o referencial organizador fundamental é o aluno 

e suas necessidades educativas. As disciplinas têm um 

valor subsidiário, a relevância dos conteúdos de aprendi-

zagem está em função da potencialidade formativa e não 

apenas da importância disciplinar.

[...]

ZABALA, Antoni. A pr‡tica educativa: como ensinar.  

Porto Alegre: Artmed, 1998.

Texto 2: A avaliação na educação escolar

A avaliação é […] uma atividade que envolve legiti-

midade técnica e legitimidade política na sua realização.

Ou seja, quem avalia, o avaliador, seja ele o professor, 

o coordenador, o diretor, etc., deve realizar a tarefa com 

a legitimidade técnica que sua formação profissional lhe 

confere. Entretanto, o professor deve estabelecer e res-

peitar princípios e critérios refletidos coletivamente, re-

ferenciados no projeto político-pedagógico, na proposta 

curricular e em suas convicções acerca do papel social 

que desempenha na educação escolar. Este é o lado da 

legitimação política do processo de avaliação e que en-

volve também o coletivo da escola. [...]

O professor não deve se eximir de sua responsabili-

dade do ato de avaliar as aprendizagens de seus estudan-

tes, assim como os demais profissionais devem também, 

em conjunto com os professores e os estudantes, parti-

cipar das avaliações a serem realizadas acerca dos demais 

processos no interior da escola. Dessa forma, ressaltamos 

a importância do estímulo à autoavaliação, tanto do gru-

po, quanto do professor.

Entendendo a avaliação como algo inerente aos pro-

cessos cotidianos e de aprendizagem, na qual todos os 

sujeitos desses processos estão envolvidos, pretendemos, 

com este texto, levar à reflexão de que a avaliação na 

escola não pode ser compreendida como algo à parte, 

isolado, já que tem subjacente uma concepção de educa-

ção e uma estratégia pedagógica. […]

Até que ponto, nós, professores, refletimos sobre nos-

sas ações cotidianas na escola, nossas práticas em sala de 

aula, sobre a linguagem que utilizamos, sobre aquilo que 

prejulgamos ou outras situações do cotidiano? [...] Contu-

do, nossas práticas, imbuídas de concepções, representa-

ções e sentidos, ou seja, repletas de ações que fazem parte 

de nossa cultura, de nossas crenças, expressam um “certo 

modo” de ver o mundo. Esse “certo modo” de ver o mundo, 

que está imbricado na ação do professor, traz para nossas 

ações reflexos de nossa cultura e de nossas práticas vividas, 

que ainda estão muito impregnadas pela lógica da classi-

ficação e da seleção, no que tange à avaliação escolar. 
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Um exemplo diz respeito ao uso das notas escolares 

que colocam os avaliados em uma situação classificatória. 

Nossa cultura meritocrática naturaliza o uso das notas a 

fim de classificar os melhores e os piores avaliados.

Em termos de educação escolar, os melhores segui-

rão em frente, os piores voltarão para o início da fila, 

refazendo todo o caminho percorrido ao longo de um 

período de estudos. Essa concepção é naturalmente in-

corporada em nossas práticas e nos esquecemos de pen-

sar sobre o que, de fato, está oculto e encoberto por ela.

Em nossa sociedade, de modo geral, ainda é bastan-

te comum as pessoas entenderem que não se pode ava-

liar sem que os estudantes recebam uma nota pela sua 

produção.

Avaliar, para o senso comum, aparece como sinôni-

mo de medida, de atribuição de um valor em forma de 

nota ou conceito. Porém, nós, professores, temos o com-

promisso de ir além do senso comum e não confundir 

avaliar com medir.

A avaliação é uma atividade orientada para o futuro. 

Avalia-se para tentar manter ou melhorar nossa atuação 

futura. Essa é a base da distinção entre medir e avaliar. 

Medir refere-se ao presente e ao passado e visa obter 

informações a respeito do progresso efetuado pelos es-

tudantes. Avaliar refere-se à reflexão sobre as informa-

ções obtidas com vistas a planejar o futuro.

Portanto, medir não é avaliar, ainda que o medir 

faça parte do processo de avaliação.

Avaliar a aprendizagem do estudante não começa e 

muito menos termina quando atribuímos uma nota à 

aprendizagem.

[…]

A elaboração de um instrumento de avaliação ainda 

deverá levar em consideração alguns aspectos importantes:

a) a linguagem a ser utilizada: clara, esclarecedora, ob-

jetiva;

b) a contextualização daquilo que se investiga: em uma 

pergunta sem contexto podemos obter inúmeras res-

postas e, talvez, nenhuma relativa ao que, de fato, 

gostaríamos de verificar;

c) o conteúdo deve ser significativo, ou seja, deve ter 

significado para quem está sendo avaliado;

d) estar coerente com os propósitos do ensino;

e) explorar a capacidade de leitura e de escrita, bem 

como o raciocínio.

FERNANDES, Claudia de Oliveira;  
FREITAS, Luiz Carlos de. Currículo e avaliação.  

In: Indaga•›es sobre curr’culo: currículo e avaliação.  
Brasília: Ministério da Educação/Secretaria  

de Educação Básica/Departamento de Políticas de  
Educação Infantil e Ensino Fundamental, 2007.

Texto 3: Noção de espaço

[...] A noção de espaço, que é inicialmente estruturada 

com relação ao próprio corpo, devido à percepção da 

criança nessa fase ser bastante egocêntrica e pessoal, pas-

sará posteriormente a ser elaborada em função da posição 

que os objetos ocupam externamente com relação ao cor-

po da criança. Ou seja, segundo Tomoko Paganelli, a crian-

ça “passa então a localizar os objetos a partir das relações 

estabelecidas entre eles, pela coordenação de diferentes 

pontos de vista ou de um sistema de coordenadas, deixan-

do de ser o centro de todas as ações”. Esse processo cha-

ma-se descentração. Tanto a descentração como a pro-

gressiva coordenação das ações servem de apoio à cons-

trução da noção de espaço, que também é construída 

por etapas.

[...]

A construção da noção de espaço ocorre através de 

relações topológicas (espaço vivido), projetivas (espaço 

percebido) e euclidianas (espaço concebido).

Relações topológicas

[As relações topológicas envolvem: perto, longe, den-

tro, fora, vizinho, etc.]

As relações topológicas se caracterizam por relações 

de ordem ou sucessão, proximidade, separação, contorno, 

densidade, continuidade e envolvimento ou fechamento, 

ocorrem no decorrer do período sensório-motor e pré-

-operacional, onde a criança tem como referencial o seu 

próprio corpo em relação ao espaço, o corpo em relação 

aos objetos e os objetos em relação ao corpo.

[...]

É importante que as relações topológicas sejam tam-

bém trabalhadas de forma lúdica (exemplo: jogo da ama-

relinha, onde a criança demarca no chão o espaço a ser 

ocupado), porque estas orientações espaciais adquiridas 

através dos jogos preparam a criança para o futuro estudo 

do mapa, entre outras atividades.

[...]

A partir das relações topológicas e por volta dos 7-8 

anos de idade, a criança passa a estabelecer relações pro-

jetivas e euclidianas. [...]

Relações projetivas

[As relações projetivas envolvem noções de esquerda/

direita; embaixo/em cima; frente/atrás.]

As relações projetivas iniciam-se quando o objeto 

deixa de ser considerado em si mesmo e passa a ser con-

siderado em relação ao ponto de vista de quem observa, 

ou em relação a outros objetos sob os quais está sendo 

projetado. [...]
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Texto 4: Caracterização do ensino 
orientado para Aprendizagem Baseada 
na Resolução de Problemas (ABRP)

[...] Ao contrário do que acontece no ensino tradi-

cional, onde os conceitos são introduzidos em primeiro 

lugar e depois seguidos de um problema de aplicação, 

na ABRP os estudantes começam por ser confrontados 

com um problema aberto e qualitativo, o qual constitui 

o ponto de partida para a aprendizagem (Duch, 1996). 

O conhecimento é adquirido através da atividade desen-

volvida pelo aluno com vista à compreensão dos princí-

pios subjacentes ao problema e à resolução do mesmo 

(Engel, 1997). Assim, a ABRP não nega a importância 

de aprender conteúdo mas não reconhece a utilidade 

futura do conteúdo memorizado, adquirido em contex-

tos abstractos, e antes coloca a ênfase na capacidade de 

adquirir conhecimento conceptual, à medida que ele é 

necessário, e de tirar o máximo partido desse conheci-

mento numa dada situação (Margetson, 1997). [...]

Quando se utilizam metodologias de ensino orien-

tado para a ABRP, pretende-se atingir dois objetivos: 

utilizar um método que ajude os estudantes a tornarem-

-se proficientes num conjunto de competências (de tra-

balho, de cooperação, de raciocínio, etc.) generalizáveis, 

e que são relevantes durante sua vida futura, e criar 

condições favoráveis à aprendizagem ao longo da vida 

(Engel, 1997).

Ao contrário do que se poderia pensar, o ensino orien-

tado para a ABRP é uma das estratégias de ensino que 

mais importância dá aos conhecimentos dos estudantes 

(Ross, 1997), na medida em que dificilmente a solução de 

um problema é descoberta por acaso mas antes exige a 

concretização de um processo planificado, com base em 

conhecimentos prévios, conceptuais e procedimentais, e 

em novos conhecimentos, identificados como irrelevantes 

e necessários para a solução do problema.

LEITE, Laurinda; AFONSO, Ana Sofia. Aprendizagem baseada na 

resolu•‹o de problemas. Características, organização e supervisão. 

Boletín das Ciencias. Ano XIV, número 48. ENCIGA, 2001.

Texto 5: Aprendizagem  
socioemocional na escola

Crescer é um processo complexo, repleto de desa-

fios. [...] Independentemente das dificuldades que pos-

sam representar, as situações desafiadoras, se enfren-

tadas de maneira competente, oferecem a oportunidade 

única de aprendizagem socioemocional, processo fun-

damental para um crescimento saudável [...].

O processo de aquisição dessas relações vai se enri-

quecendo à medida que o egocentrismo vai diminuindo 

e a criança já consegue considerar o ponto de vista do 

outro. Isso é importante para que ela adquira a noção de 

reversibilidade. Por exemplo, quando uma criança per-

cebe que um determinado objeto se encontra à sua di-

reita, mas é incapaz de perceber que esse objeto está à 

esquerda de outra pessoa, isso indica que ela está ainda 

muito presa em seu egocentrismo. Quando ela for capaz 

de realizar essa percepção, entre os 7 e 11 anos aproxi-

madamente (período das operações concretas), podemos 

dizer que houve um acentuado declínio em seu egocen-

trismo, ou seja, já consegue considerar o ponto de vista 

do outro.

[...]

O pleno domínio dessas relações, que se estabelecem 

entre os objetos a partir do ponto de vista do(s) observa-

dor(es), permitirá à criança a transposição da orientação 

corporal para a orientação geográfica.

Rela•›es euclidianas

[As relações euclidianas envolvem fundamentalmente 

noções de distância e deslocamento.]

[...]

As relações euclidianas [...] possibilitam a coordenação 

de objetos, situando uns em relação aos outros, com base 

num sistema de referência fixo, o que possibilitará o esta-

belecimento de um sistema de coordenadas. Entretanto, é 

somente por volta dos 9-11 anos de idade, no período das 

operações concretas, que se dá a conquista desse sistema 

de coordenadas pela criança, sendo que o referencial fun-

damental para a conquista desse sistema de referência é 

o domínio das noções de horizontalidade e verticalidade. 

[...]

A construção do sistema de coordenadas implica:

a) conservação de distância; b) conservação de compri-

mento; c) conservação de superfície; d) conservação de vo-

lume interior; e) construção da medida de comprimento – 

uma dimensão; f) coordenadas métricas retangulares (uma, 

duas, três dimensões).

Esses itens não serão detalhados, porque não condi-

zem com a faixa etária em questão, direcionando-se mais 

especificamente para os anos escolares posteriores (6o a 

9o ano). […]

CALLAI, Helena C. (Org.). O ensino em Estudos Sociais.  

Ijuí: Unijuí, 2002. p. 22-23, 25-37.
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Definindo aprendizagem socioemocional

O termo “aprendizagem socioemocional” (social and emo-

tional learning – SEI) foi definido no ano de 1994, em uma 

conferência que reuniu especialistas em saúde e educação 

no Instituto Fetzer (Michigan, EUA). A partir dela, a 

aprendizagem socioemocional (ASE) passou a ser com-

preendida como o processo de aquisição e reforço de 

habilidades socioemocionais (HSEs), ou seja, habilidades 

que auxiliam a pessoa a lidar consigo mesma, a relacio-

nar-se com os outros e a executar tarefas (estudar, traba-

lhar, etc.) de maneira competente e ética. De acordo com 

os pesquisadores da Collaborative for Academic, Social 

and Emotional Learning (CASEL), essas competências 

referem-se a pensamentos, sentimentos e comportamen-

tos e podem ser agrupadas em cinco aspectos centrais:

Autoconhecimento: diz respeito ao reconhecimento 

das próprias emoções, valores, auto-eficácia e limitações.

Consciência social: ligada ao cuidado e à preocupação 

com as outras pessoas, assim como à capacidade de per-

ceber a emoção do outro e aceitar sentimentos diferentes 

dos seus; apreciar a diversidade e respeitar o próximo.

Tomadas de decisão responsável: conseguir identi-

ficar verdadeiros problemas, analisar e refletir sobre a 

situação; ter habilidade de resolução de problemas por 

meio de atitudes baseadas em preceitos éticos, morais e 

com fins construtivos.

Habilidades de relacionamento: baseada na forma-

ção de parcerias positivas, pautadas pelo compromisso, 

pela cooperação, pela comunicação efetiva e pela flexibi-

lidade na negociação de acordos, possibilitando que a 

pessoa lide satisfatoriamente com conflitos que possam 

surgir; saber solicitar e prover ajuda.

Autocontrole: relacionado à capacidade de autoge-

renciamento de comportamentos e emoções a fim de atin-

gir uma meta. Orienta a motivação interna e, consequen-

temente, a disciplina e a persistência ante desafios. Nesse 

sentido, pode utilizar-se de ferramentas como a organiza-

ção, o humor e a criatividade.

Ao entrar na escola, as crianças já dispõem de HSEs 

desenvolvidas, em maior ou menor grau. A partir de então, 

os educadores se associam aos pais na tarefa de estimular 

essas competências junto a seus educandos. As HSEs po-

dem ser consideradas indicadores de saúde por reduzirem 

os riscos de desenvolvimento de comportamentos prejudi-

ciais, assim como por auxiliarem nos casos em que esses 

comportamentos já surgiram e naqueles em que já se tor-

naram hábitos. Além disso, por melhorarem a capacidade 

de adaptação da pessoa às dificuldades que enfrenta, redu-

zem os níveis de estresse, passando a prevenir problemas 

comportamentais como evasão escolar, agressividade ex-

cessiva e o uso de substâncias.

Com o tempo, os indivíduos que estruturam satisfato-

riamente as HSEs passam a apresentar mais senso de con-

trole sobre suas vidas, deixando de se sentirem predomi-

nantemente controlados por aspectos externos; tornam-se 

responsáveis por suas escolhas, adquirem um viver mais 

integrado, mais saudável e com melhor qualidade.

TACLA, Cristiane et al. Aprendizagem socioemocional na escola.  

In: ESTANISLAU, Gustavo M.; BRESSAN, Rodrigo Affonseca. 

Saœde mental na escola. Porto Alegre: Artmed, 2014.
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Caro estudante,

curiosidade não tem idade.

Por que isso é assim

e não assado?

Fazer perguntas tem finalidade:

ficar mais sabido e informado.

Este livro, você vai ver,

é o início de uma viagem

de conhecimento e diversão.

Prepare sua passagem

para uma aventura 

com muita emoção!

O mundo ao nosso redor: o que é?

É campo, é cidade

e gente de toda idade;

é bicho, é planta a crescer

e o modo de a gente viver;

é a vida em sociedade

e mesmo com dificuldade

é procurar o todo entender

e sempre melhor viver.

Em um tempo que une passado,

futuro e presente

da vida de toda a gente!

Os autores

APRESENTAÇÃO

3
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CONHEÇA SEU LIVRO

4

Veja a seguir como o seu livro está organizado. Depois, com um colega, 

folheie o livro e descubra tudo o que é apresentado nestas páginas.

 ¬ A ilustração representa um sítio 

arqueológico com pinturas feitas 

pelos seres humanos há muito 

tempo. Você já visitou ou leu sobre 

esses locais?

 ¬ Em que lugar da Terra surgiram os 
primeiros humanos? Você já pensou 
nisso? 
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82 83

2
Unidade

Somos humanos

Unidades
Este livro é dividido em quatro 

unidades. No início de cada uma delas, 

há uma imagem e questões sobre o 

assunto a ser estudado.

 ❱ Ilha de Fernando de Noronha, no estado de 
Pernambuco. Na fotografia, as ilhas Dois Irmãos, 
em 2016.

 ❱ Cerrado e morro do Buracão ao fundo, no 
Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, 
estado de Goiás. Fotografia de 2016.
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Observe atentamente o quadrinho.

Assim também aprendo

ALVES. Cerrado. Disponível em: <http://cerradoemquadrinhos.
blogspot.com.br/2015/10/passado-presente-futuro.html>. 

Acesso em: jan. 2018.
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1 Como o autor da tirinha trata a preservação do Cerrado brasileiro?

2 Em dupla, elaborem uma história em quadrinhos sobre a importância da pre-

servação da natureza e dos patrimônios naturais do Brasil. 

283 CAPÍTULO 15

Leia o poema da poetisa e escritora brasileira Geni Guimarães. 

Aviso

Olha aqui, moço: 

Aquela história 

Que você inverteu, 

Meus avós explicaram para meus pais, 

Meus pais explicaram para mim, 

Eu já expliquei para os meus filhos, 

Meus filhos vão contar para os filhos 

deles: Cuidado, pois.

GUIMARÃES, Geni. Da flor o afeto, da 

pedra o protesto. Barra Bonita: Ed. da 
Autora, 1981.

1 O que você entendeu do poema acima? Conte aos colegas. 

2 Seus avós, pais ou outras pessoas mais velhas contam histórias sobre como se 

vivia no passado? Se sim, conte alguma dessas histórias para os colegas.

3 Por que é importante preservar as tradições e os conhecimentos das pes-

soas mais velhas? 

Para iniciar

UNIDADE 3 172

Capítulo

10 O uso da linguagem  
e a memória

 ❱ Contadora narra histórias para 
estudantes no espaço de leitura da 

Escola Municipal Santa Luzia (Fazenda 
Estreitão), na zona rural de Bom Jesus do 

Tocantins, no estado do Tocantins. 
Fotografia de 2014.

G
e
ra

rd
o
 L

a
zz

a
ri
/A

c
e
rv

o
 d

o
 f

o
tó

g
ra

fo

Para iniciar
Aqui você e seus colegas 

conversam sobre o que 

vão estudar no capítulo 

e podem opinar sobre os 

temas. Queremos ouvir 

o que você tem a dizer!

Capítulos
Cada unidade está 

dividida em quatro 

capítulos. São dezesseis 

capítulos no total.

Assim também 
aprendo
Que tal aprender um pouco 

mais com atividades divertidas? 

Esse é o objetivo desta seção. 

Você acha importante criar parques nacionais?

Sim, a criação de um parque nacional pode contribuir bas-
tante para evitar a degradação de uma região. Nele são per-
mitidos somente a realização de pesquisas científicas e o de-
senvolvimento de atividades de educação ambiental, de re-
creação em contato com a natureza e de turismo ecológico.

Existem outras maneiras de promover a 
conservação ambiental?

Em algumas Unidades de Conservação é permitido ao ser 
humano utilizar os recursos naturais, porém de maneira que 
não degrade o ambiente. É aquilo que consideramos “uso 
sustentado”. As reservas extrativistas e as reservas de desen-
volvimento sustentável são alguns exemplos.

O que é necessário para explorar recursos do 
ambiente de maneira sustentável?

É importante que ecólogos, outros cientistas e moradores 
da região trabalhem conjuntamente na criação de um “plano 
de manejo”, ou seja, um plano de exploração dos recursos que 
não degrade a área que se deseja conservar.

Essa atitude é melhor do que proibir totalmente a exploração dos 
recursos de uma região?

Na minha opinião, diferentes modelos de Unidades de Conservação podem ser válidos 
para diferentes situações. Por exemplo, existem pessoas que vivem há muitos anos em 
áreas que se pretende conservar e tiram seu sustento dos recursos dessas áreas. Esse é 
um problema de difícil resolução: não considerar a condição dos moradores da região 
pode levar à adoção de um modelo de Unidade de Conservação inadequado.

Você sabe por que é importante que parques nacionais existam?

Para conhecer um pouco mais sobre os parques 

nacionais e outras Unidades de Conservação, leia 

a entrevista a seguir, que foi feita com uma ec—loga.

Com a palavra...

 ❱ A ecóloga Nina 

Nazario.
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2 De acordo com o texto, o que significam as expressões “uso sustentado” e 

“plano de manejo”? Converse com o professor e os colegas e, no caderno, 

escreva o que entendeu sobre esses termos.

Ec—logo: 

profissional que estuda as 
interações dos seres vivos entre si e 
com a parte não viva do ambiente.

Livro

Convivendo com a 

Ecologia. Gwenaelle 
Boulet, Laure Saint-Marc 
e Nathalie Tordjman. São 
Paulo: Ática, 2010.

Sugestão de…

290 UNIDADE 4 

Glossário

Para facilitar a compreensão 
dos textos, o significado de 
algumas palavras é 
apresentado na própria página.

Com a palavra...
Entrevista com vários 

profissionais.
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 ● os paralelos e os meridianos que au-
xiliam na localização na superfície 
terrestre. 

Nesta unidade você aprendeu sobre:

 ● os movimentos de rotação da Terra, 
a ocorrência do dia, da noite e do 
movimento aparente do Sol. 

 ● as cidades e suas transformações. 

 ● as constelações e as fases da Lua. 

 ● as migrações no espaço brasileiro.  ● as muitas desigualdades sociais no 
país. 
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Para rever alguns conteúdos que você aprendeu, faça as atividades a seguir.
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A Lua muda 
de fase uma 
vez por mês.

Durante a 
noite inteira as 

constelações aparecem 
sempre na mesma 
posição no céu.

2 No caderno, faça desenhos representando a constelação de Órion.

a) Indique as principais estrelas e a figura do caçador delineada por elas.

b) Represente o aspecto do céu desse mesmo lugar depois de algumas horas: em 
que posição você desenhará a constelação?

3 Faça um desenho do que você mais gostou de estudar ou achou importante conhe-
cer nesta unidade. Se preferir, faça uma colagem.
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1 Analise as falas das crianças e responda no caderno: com qual delas você con-
corda? Explique.
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A agulha 
da bússola é 

um ímã.

Uma bússola 
não tem nada 

a ver com 
os ímãs.

UNIDADE 1 80  O QUE ESTUDAMOS 81

O que estudamos

1

Responda com base na leitura das cenas da animação da página anterior e desta página.

1 Em qual dessas cenas está representada uma paisagem rural? Por quê?

2 Em qual das cenas está representado o crescimento econômico das cidades? Por quê?

3 Em qual das cenas está representado um problema ambiental urbano? Explique.

4 Em qual é apresentado um problema social urbano? Explique.

5 A cidade que o menino descobriu parece pequena ou grande? Por quê?

Outra forma de estudar e conhecer melhor 
as cidades é ver como elas foram representadas 
no cinema. Muitas cidades são retratadas em 
diferentes produções. O filme brasileiro de ani-
mação O menino e o mundo, do diretor Alê 
Abreu, ganhou muitos prêmios ao mostrar a vi-
são de uma criança sobre a cidade grande.

Sinopse oficial

Sofrendo com a falta do pai, um menino 

deixa sua aldeia e descobre um mundo 

fantástico dominado por máquinas-bichos e 

estranhos seres. Uma inusitada animação com 

várias técnicas artísticas que retrata as 

questões do mundo moderno através do olhar 

de uma criança.

Disponível em: 

<http://itaucinemas.com.br/

filme/o-menino-e-o-mundo>. 

Acesso em: jan. 2018.
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Filme de Papel/Espaço Filmes/Acervo da Editora
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 ❱ Cartaz de divulgação da animação 

O menino e o mundo.

 ❱ Cenas da animação O menino e o mundo. Direção Alê Abreu. Brasil, 2014. Duração: 80 min.
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UNIDADE 1 62

Tecendo saberes

 TECENDO SABERES 63

Desafio

1 Observe um globo terrestre. Use uma lanterna para representar os raios solares 
e ilumine a área do globo onde está o Brasil. Depois, responda às questões. 

a) Se em um dado momento no Brasil é dia, cite exemplos de alguns países nos 
quais, no mesmo momento, é noite.

b) Pesquise na internet quantas horas de diferença há entre o Brasil e um dos 
países que você mencionou. 

c) Observe o horário em que você está fazendo esta atividade. Provavelmente, 
uma criança no Japão estaria fazendo o que nesse mesmo instante?

2 Imagine uma pessoa parada sobre a linha 

do equador. Uma volta completa no pla-

neta, pela linha do equador, tem cerca 

de 40000 quilômetros. Considerando 

essas informações, calcule com que ve-

locidade a pessoa está “girando”.
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17 CAPÍTULO 1

Desafio
São propostas atividades 
de descoberta que 
podem ser compartilhadas 
com a turma. 

Atividade prática

Que tal ampliar o seu poder de visão com 

lentes de aumento? 

Como fazer

4. Segurando os cabos das lupas, coloque 
o tubo sobre diferentes objetos. Posi-
cione os olhos sobre a lupa fixa. Movi-
mente a lupa móvel até obter a imagem 
mais ampliada possível. Que detalhes 
de diferentes objetos você consegue 
observar?

2. Poucos centímetros abaixo desse furo, 
faça um recorte retangular comprido e 
com a largura do cabo da lupa. Deixe 
somente uma aba de aproximadamen-
te 3 centímetros na outra borda sem 
recortar. Coloque o cabo da outra lupa 
nesse recorte.
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Material

 ¬ Folha de papel-cartão

 ¬ Duas lupas

 ¬ Fita adesiva 

 ¬ Tesoura com pontas arredondadas

1. Primeiro, faça um furo pequeno na ex-
tremidade de uma folha de papel-car-
tão. O cabo de uma lupa passará por 
esse furo.

3. Enrole a folha, formando um tubo em 
torno das lupas. Use fita adesiva para 
prender. Note que a segunda lupa pode 
ser movimentada.

 ● Em seu caderno, faça dois desenhos comparando o mesmo objeto: visto a olho nu e 
visto com o auxílio do instrumento que você acabou de construir.

 CAPÍTULO 8 139

Atividade prática
Atividades lúdicas e práticas 
sobre o assunto estudado.

Tecendo saberes
Nesta seção, você verá como tudo o que 
aprendeu poderá ajudar no estudo de 
outras áreas do conhecimento.

 Outras ações de preservação ambiental

Outra atribuição muito importante do ICMBio é evitar que espécies da fauna 

e da flora entrem em extinção. Apoiado pelo ICMBio, o Projeto Tamar, por exem-

plo, cuida da preservação das tartarugas marinhas em todo o litoral do Brasil.

As sedes de pesquisa e visitação do Projeto Tamar estão 

situadas em áreas de alimentação, reprodução e desova de 

espécies de tartarugas marinhas, como Fernando de Noronha 

(PE), Aracaju (SE), Praia do Forte (BA), Regência (ES), Ubatuba 

(SP) e Florianópolis (SC).

Desova: 

momento em que 
as tartarugas 
põem os ovos.

 ❱ Sede do Projeto Tamar 
da Barra da Lagoa, em 
Florianópolis, no estado 
de Santa Catarina. 
Fotografia de 2016. 
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Em duplas, pesquisem informações sobre animais em extinção. Anotem suas 
descobertas abaixo e depois compartilhem com a turma. 

1 Quais são as principais ações dos seres humanos que podem causar a extinção 
de espécies? 

2 Quais espécies de seres vivos estão ameaçadas de extinção no estado em que 
vocês moram? 

Pesquise

Site

Criança e natureza. 

Disponível em: <https://

criancaenatureza.org.br/>. 

Acesso em: jan. 2018.

Sugestão de…

291 CAPÍTULO 16

Pesquise
Você investiga e aprende 
sobre algum tema estudado.

O que estudamos
Aqui você confere o que estudou, 
relembrando os temas trabalhados nos 
capítulos da unidade. É o momento de 
pensar sobre o que aprendeu e sobre a 
forma de agir, pensar e sentir no dia a dia.

Atividade em grupo.

Atividade oral.

Atividade que deve
ser feita no caderno.

ÍCONES:

Indica o tamanho 
aproximado de alguns 

seres vivos.

Este bilhete sempre 

traz uma pergunta 

ou um recado 

especial para você.

Sugestão de...
Quer saber ainda mais sobre um assunto? 
Indicações de livros, filmes e sites estão por todo o livro. 

Cerca de

25 cm

5ACGHg19At_MP_001a007.indd   5 2/8/18   20:25



6

Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

MANUAL DO PROFESSOR

Reprodução do Liivro do Estudante em tamanho reduziido.

R
o

m
o

n
t 
W

ill
y
/A

rq
u

iv
o

 d
a
 e

d
it
o

ra

6

SUMÁRIO

Capítulo 1
Entender e representar a Terra  10

Para iniciar   10

O formato da Terra   11

Atividade prática   15

Dias e noites   16

Movimento aparente do Sol   18

O céu noturno   20

Capítulo 2
Representação e localização 

no espaço   28

Para iniciar   28

Representações   29

Representando altitudes   38

Paralelos e meridianos   42

Capítulo 3
O desenvolvimento 

do espaço urbano   46 

Para iniciar   46 

As transformações das paisagens urbanas   47 

O crescimento das cidades   54

As cidades crescem e se desenvolvem   59

Tecendo saberes   62

Capítulo 4
A construção do 

espaço brasileiro   64

Para iniciar   64

Distribuição da população no Brasil   65

Um país com muitas desigualdades   74

O que estudamos   80

Capítulo 5 

Da sedentarização 

aos primeiros povos   84

Para iniciar   84

Os seres humanos surgiram na África   85

A agricultura e a pecuária   88

Organizar-se para viver bem   90

A religião e a cultura   94

Capítulo 6 

O povo brasileiro   100

Para iniciar   100

Quem somos?   101

Tradições religiosas e culturais no Brasil   110

Capítulo 7

Lutar pela cidadania   118

Para iniciar   118

Os direitos e os deveres   119

A conquista dos direitos 

dos negros no Brasil   125

O respeito ao outro   131

Capítulo 8

Conheça (e respeite) seu corpo   134

Para iniciar   134

O que forma o sangue?   135

Atividade prática   139

Surge um novo ser   140

Deixando de ser criança   144

Ideais de beleza   146

Tecendo saberes   150

O que estudamos  152

Conhecer a Terra e 

ocupar o espaço   81
Unidade

Somos humanos   822
Unidade

5ACGHg19At_MP_001a007.indd   6 2/8/18   20:25



7

Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

MANUAL DO PROFESSOR

Reprodução do Liivro do Estudante em tamanho reduziido.

7

Capítulo 9
Trabalho, tecnologia 

e mudanças   156

Para iniciar   156

Mudanças no campo e na cidade   157

As conexões entre as cidades   161

A importância da energia   165

Meios de transporte e comunicação   169

Capítulo 10
Uso da linguagem e a memória   172

Para iniciar   172

Linguagem e comunicação   173

Os diferentes idiomas   175

Tradições orais e memória   179

A escrita e os registros da História   185

Capítulo 11
Energia e movimento: 

transformações em seu corpo   190

Para iniciar   190

Atividade prática   191

Atividade física   192

Energia para viver   199

Coração e pulmões   202

Por dentro da barriga   206

Capítulo 12
Alimentos: muito 

além da energia   208

Para iniciar   208

Nutrientes nos alimentos   209

Por uma alimentação saudável   212

Atividade prática   217

Lanchinho + telinha = ?   218

Por um estilo de vida saudável   220

Tecendo saberes   224

O que estudamos   226

Capítulo 13
Consumimos recursos naturais   230

Para iniciar   230

O ciclo da água   231

Formas de poluição da água   234

Atividade prática   237

Invenções e materiais do dia a dia   238

As vantagens e as desvantagens 

das invenções   242

Evitar ou reduzir a poluição   246

Capítulo 14
A energia e o ambiente   248

Para iniciar   248

Problemas ambientais 

nas grandes cidades   249

Outros problemas ambientais   252

Atividade prática   257

Fontes de energia “limpas”   259

Tecendo saberes   264

Capítulo 15
A preservação da história 

e da cultura   266

Para iniciar   266

Patrimônios materiais   267

Patrimônios imateriais   274

Cada patrimônio tem sua história   278

Patrimônios naturais   282

Capítulo 16
Quem cuida do ambiente?   284

Para iniciar   284

Conhecendo as Unidades 

de Conservação   285

Outras ações de preservação ambiental   291

Melhorias na qualidade de vida   293

O que estudamos   294

Bibliografia   296

Energia, trabalho e 

transformações   1543
Unidade Preservar 

é preciso!   2284
Unidade

5ACGHg19At_MP_001a007.indd   7 2/8/18   20:25



Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

8 MANUAL DO PROFESSOR – UNIDADE 1

Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

Rom
ont W

illy
/A

rq
uivo

 d
a 

edito
ra

8

1
Unidade Conhecer a 

Terra e ocupar 
o espa•o

 Objetivos da unidade

Os objetivos desta unidade são: 
valorizar a alfabetização cartográfica 
no processo de construção do pen-
samento espacial; ampliar o concei-
to geográfico de natureza; analisar 
as transformações das paisagens 
urbanas; identificar conexões entre 
cidades; reconhecer o formato da 
Terra; associar o movimento de ro-
tação à sucessão de dias e noites; 
identificar algumas constelações no 
céu; reconhecer os processos migra-
tórios brasileiros e refletir sobre as 
desigualdades sociais no país.

 Habilidades abordadas 
nesta unidade

BNCC
 EF05CI03  Selecionar argu-

mentos que justifiquem a impor-
tância da manutenção da cobertu-
ra vegetal para a manutenção do 
ciclo da água, a preservação dos 
solos, dos cursos de água e da qua-
lidade do ar atmosférico.

BNCC
 EF05CI04  Identificar os prin-

cipais usos da água e de outros 
materiais nas atividades cotidianas 
e discutir os possíveis problemas 
decorrentes desses usos.

BNCC
 EF05CI10  Identificar algumas 

constelações no céu, com o apoio 
de recursos, como mapas celestes e 
aplicativos, entre outros, e os perío-
dos do ano em que elas são visíveis 
no início da noite.

BNCC
 EF05CI11  Associar o movi-

mento diário do Sol e demais estrelas 
no céu ao movimento de rotação da 
Terra.

BNCC
 EF05CI12  Concluir sobre a pe-

riodicidade das fases da Lua, com 
base na observação e no registro das 
formas aparentes da Lua no céu ao 
longo de, pelo menos, dois meses.

BNCC
 EF05GE01  Descrever e analisar 

dinâmicas populacionais na Unidade 
da Federação em que vive, estabe-
lecendo relações entre migrações e 
condições de infraestrutura.

BNCC
 EF05GE02  Identificar diferen-

ças étnico-culturais e desigualdades 
sociais entre grupos em diferentes 
territórios.

BNCC
 EF05GE03  Identificar as for-

mas e funções das cidades e analisar 
as mudanças sociais, econômicas e 
ambientais provocadas pelo seu 
crescimento.

BNCC
 EF05GE04  Reconhecer as características 

da cidade e analisar as interações entre a cidade 
e o campo e entre cidades na rede urbana.

BNCC
 EF05GE05  Identificar e comparar as mu-

danças dos tipos de trabalho e desenvolvi-
mento tecnológico na agropecuária, na indús-
tria, no comércio e nos serviços.

BNCC
 EF05GE06  Identificar e comparar trans-

formações dos meios de transporte e de 
comunicação.

BNCC
 EF05GE08  Analisar transformações de 

paisagens nas cidades, comparando sequência 
de fotografias, fotografias aéreas e imagens de 
satélite de épocas diferentes.

BNCC
 EF05GE10  Reconhecer e comparar atribu-

tos da qualidade ambiental e algumas formas 
de poluição dos cursos de água e dos oceanos 
(esgotos, fluentes industriais, marés negras etc.).
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 � Observe a ilustração. Algumas 

crianças partiram do Brasil a bordo 

de uma espaçonave. Elas estão 

curiosas para saber o que 

encontrarão. O que você acha que 

elas vão encontrar nessa viagem?

 � Na imagem, há o planeta Terra. 

Você já viu uma fotografia da Terra 

vista do espaço? Como ela é? 
Respostas pessoais.

9

 Orientações didáticas

A alfabetização cartográfica é 
um dos elementos estruturantes 
desta coleção. Os estudantes en-
contram-se em processo de alfabe-
tização nas diversas disciplinas, e é 
neste momento que a habilidade de 
leitura do espaço onde elas vivem 
deve ser introduzida, com a finalida-
de de auxiliar na organização do 
pensamento espacial. A linguagem 
da Cartografia é a linguagem grá-
fica; portanto, é natural que se tra-
balhe com o entendimento dos 
mapas no momento escolar em que 
o desenho infantil é muito valoriza-
do, por ser uma forma de expressão 
espontânea da criança.

Esta unidade tem como objetivo 
aprofundar e detalhar alguns itens 
mais complexos já analisados em 
anos anteriores.

 Questões para 
sensibilização

As questões buscam sensi-
bilizar os estudantes sobre al-
guns temas explorados na uni-
dade; trabalhe-as de maneira 
associada à ilustração de aber-
tura. Incentive a participação 
de todos os estudantes e utilize 
as experiências prévias deles 
para aprofundar a discussão. 

BNCC
 EF05HI01  Identificar os processos de 

formação das culturas e dos povos, relacio-
nando-os com o espaço geográfico ocupado.

BNCC
 EF05HI05  Associar o conceito de cida-

dania à conquista de direitos dos povos e das 
sociedades, compreendendo-o como con-
quista histórica.
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1  No texto, com o que o planeta Terra é comparado?  

2  Você já viu alguma imagem do planeta Terra? Conte para os colegas em 

qual situação. Resposta pessoal. 

3  O que mais você acha que pode ser comparado com o formato do plane-

ta Terra? Resposta pessoal. 

No texto, a Terra é comparada a uma bola de futebol, mas a bola de futebol 
está no pé do menino e o planeta é uma ”bola” que está no espaço.

DERDYK, Edith e TATIT 

Paulo. In: Canções de 

brincar. Palavra Cantada, 

1996. 1 CD. Faixa 14.

UNIDADE 1 10

Capítulo

1 Entender e representar 
a Terra

Conhe•a a letra da can•‹o ÒOra bolasÓ.

Ora bolas

Oi, oi, oi...

Olha aquela bola

A bola pula bem no pé

No pé do menino

Quem é esse menino?

Esse menino é meu vizinho...

Onde ele mora?

Mora lá naquela casa...

Onde está a casa?

A casa tá na rua...

Onde está a rua?

Tá dentro da cidade...

Onde está a cidade?

Tá do lado da floresta...

Onde é a floresta?

A floresta é no Brasil...

Onde está o Brasil?

Tá na América do Sul,

No continente americano,

Cercado de oceano

E das terras mais distantes

De todo o planeta

E como que é o planeta?

O planeta é uma bola

Que rebola lá no céu

Oi, oi, oi...

Olha aquela bola…

 Objetivos do capítulo
• Observar imagens da Terra vista 

do espaço, com seus continen-
tes, oceanos e regiões polares.

• Entender e representar a Terra.

• Localizar o Brasil no mundo e 
identificar sua posição em rela-
ção aos demais países.

• Aproximar os estudantes de uma 
concepção da Terra como planeta 
esférico, um conhecimento im-
portante para que eles estudem 
o movimento de rotação da Terra. 

• Reconhecer a diferença entre um 
planisfério (representação bidi-
mensional) e um globo terrestre 
(representação tridimensional).

• Conhecer e utilizar os pontos 
colaterais para se localizar.

• Conhecer as bússolas e seu fun-
cionamento.

 Habilidades abordadas 
neste capítulo

BNCC
 EF05CI10  Identificar algumas 

constelações no céu, com o apoio 
de recursos, como mapas celestes 
e aplicativos, entre outros, e os pe-
ríodos do ano em que elas são visí-
veis no início da noite.

BNCC
 EF05CI11  Associar o movi-

mento diário do Sol e demais estrelas 
no céu ao movimento de rotação da 
Terra.

BNCC
 EF05CI12  Concluir sobre a 

periodicidade das fases da Lua, 
com base na observação e no re-
gistro das formas aparentes da Lua 
no céu ao longo de, pelo menos, 
dois meses.

Tema contemporâneo

• Ciência e tecnologia 

 Orientações didáticas

Para iniciar
Esta é a seção inicial de sensibili-

zação proposta em todas as abertu-
ras de capítulo. Seus objetivos são: 
despertar o interesse dos estudantes 
pelo tema; proporcionar maior socia-
bilidade; desenvolver a capacidade 
dos estudantes de se expressar e de 
ouvir; respeitar diferentes opiniões; 
valorizar o trabalho coletivo.

Explore a leitura do poema e peça aos es-
tudantes que imaginem o que está descrito 
nele. Se possível, reproduza a música em um 
aparelho de som na sala de aula.
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 O formato da Terra

A Terra tem o formato parecido com o de uma esfera. As primeiras pessoas 

a viajar para o espaço viram as porções de terra dos continentes e a cor azul 

dos mares.

Mas antigamente, muito antes da primeira viagem espacial, as pessoas não 

tinham certeza do formato da Terra. Também não sabiam qual era a forma dos 

continentes nem como eles se distribuíam. 

Quando as embarcações navegavam pelos oceanos e desapareciam no ho-

rizonte, não se sabia até onde chegariam. Alguns pensavam até mesmo que 

poderiam chegar ao fim do mundo. 

Porém, a observação de pensadores da época mudou essa percepção. 

1  Leia o texto abaixo e depois responda à questão. 

A Terra é uma esfera

Dois mil anos antes de Colombo seguir para o Novo Mundo, as pessoas já 

sabiam que a Terra era redonda. Em 450 a.C., um estudioso grego chamado

Philoaus e outros pensadores chegaram a essa conclusão por causa das mudan-

ças de posição das estrelas no céu, da maneira como os navios desapareciam à 

medida que se afastavam da costa na direção do horizonte [...]. Os sábios concor-

davam que a Terra era uma esfera [...].

LASKY, Kathryn. O bibliotecário que mediu a Terra. São Paulo: Moderna, 2007. p. 44, 47.

¥ Como os pensadores descobriram que a Terra era uma esfera? 

2  Observe com atenção a imagem do planeta Terra. Depois, no 

quadro ao lado, faça um desenho da Terra vista do espaço. Iden-

tifique em seu desenho os continentes, os oceanos e as nuvens.

Desenho do estudante.
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Como os pensadores descobriram que a Terra era uma esfera? 
Nessa imagem, 
que continentes 
e oceanos você 
consegue observar?
Escreva no seu 
desenho para 
identificá-los. 

Eles observaram que as estrelas mudavam de posição no céu e 
também notaram o modo como os navios desapareciam no horizonte.

 CAPÍTULO 1 11

 Orientações didáticas
Atividade 2

Nesta atividade, é proposto aos 
estudantes que identifiquem os 
continentes e os oceanos visíveis 
na imagem.

Incentive-os a comparar a ima-
gem da Terra com os mapas-múndi 
(páginas 13 e 14).
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1  Com base na leitura dos textos que acompanham as imagens destas páginas, 

verifique se as afirmações abaixo estão corretas. Reescreva-as, corrigindo o 

que for necessário. 

a) A Terra tem um formato plano. É possível representá-la no papel. 
A Terra tem o formato semelhante ao de uma esfera. É possível representá-la 
no papel. 

b) Em um planisfério, é possível observar apenas uma parte da superfície da Terra.

Em um planisfério, é possível observar todas as partes da superfície da Terra. 
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Os elementos representados nesta 
página não estão na mesma proporção 
de tamanho.

12 UNIDADE 1 

1   A Terra no espaço

Na imagem de satélite, podemos 
identificar oceanos, terras e 
nuvens. Porém, podemos ver 
apenas uma parte da superfície 
do planeta de cada vez.

2   Globo terrestre

O globo terrestre é um pequeno modelo 
tridimensional da Terra que podemos pegar 
com as mãos. Podemos girá-lo de um lado 
para o outro. Mas só conseguimos ver um 
lado da superfície terrestre de cada vez.

 ❱ A Terra vista do espaço. 
Imagem de satélite, de 2014.

 ❱ Globo 
terrestre.

Representações da Terra

O planeta Terra, com sua forma arredondada, pode ser representado por um 

globo terrestre ou por um planisfério.

Quando olhamos um globo, que é uma representação tridimensional, vemos 

somente a parte da Terra que está virada para nós. 

Para ver toda a superf’cie terrestre de uma só vez, é preciso 

olhar para um planisfério, que é uma representação bidimensional.

Assim, para representar a forma arredondada da Terra em um planisfério, é 

necessário transformá-la em uma superfície plana. Com isso, todas as suas par-

tes podem ser vistas de uma só vez. Observe, a seguir, as imagens e os mapas 

e leia cada texto que os acompanha.

Superfície 

terrestre:

camada exterior 
do planeta Terra.

 Orientações didáticas
Traga para a sala de aula um glo-

bo terrestre e um planisfério e mos-
tre aos estudantes as diferenças 
entre eles. Crie situações que pro-
porcionem o manuseio do globo 
terrestre e do planisfério. Peça aos 
estudantes que indiquem, tanto no 
globo quanto no planisfério, lugares 
sugeridos por você (ou por eles), 
usando pequenos pedaços de mas-
sa de modelar.

Trata-se, neste momento, de rea-
lizar a passagem do tridimensional 
(globo terrestre) para o bidimensio-
nal (planisfério), etapa básica na 
alfabetização cartográfica, já tra-
balhada em outros contextos, nos 
anos escolares anteriores.

Texto complementar
O globo em sala de aula

Na Geografi a escolar, um globo deveria es-

tar presente ao serem trabalhados temas como 

orientação e localização, para apresentar a rede 

de coordenadas geográfi cas, dar concretude a 

noções bastante abstratas quanto à posição da 

Terra no espaço e suas relações no sistema pla-

netário, esclarecer a diferença de representação 

espacial e as distorções decorrentes da projeção 

de um sólido (a Terra) sobre um plano (o papel 

de um mapa) e para explicar a relação entre a 

esfericidade da Terra e a diversidade ambiental, 

especialmente a climática. [...]

O professor e o globo terrestre

Apesar de todas as possibilidades de uso 

de um globo terrestre, o professor, quando se 

dispõe a utilizá-lo em sala de aula, conta, geral-
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4   Planisfério – a Terra desenhada em papel

Os cartógrafos “esticam” as porções de terra e de água 
para preencher os espaços. É dessa forma que o planisfério 
mostra a Terra inteira de uma só vez, com seus
continentes e oceanos.

2  Veja na página seguinte a superfície terrestre e todos os países representados 

em um planisfério. Localize o Brasil e os países da América do Sul que não são 

vizinhos do Brasil. Quais são eles? Anote a resposta.

Chile e Equador.

3  A Terra representada no papel

Para você ter uma ideia de como a superfície terrestre é representada em um plano, 
imagine que o globo terrestre é uma laranja aberta em gomos dispostos um ao lado 
do outro, como nesta figura.

Mapa elaborado pelos autores em 2017 com base em: ISTITUTO GEOGRAFICO DE
AGOSTINI. Atlante geografi co metodico De Agostini. Novara, 2013. p. E70-E71. 

4   Planisfério – a Terra desenhada em papel

Os cartógrafos “esticam” as porções de terra e de água 
para preencher os espaços. É dessa forma que o planisfério 

Cart—grafo:
profissional que 
elabora mapas. 

B
a
n

c
o

 d
e

  
im

a
g

e
n

s
/A

rq
u

iv
o

 d
a
 e

d
it
o

ra

BRASIL

AMÉRICA DO

NORTE

AMÉRICA

DO SUL

AMÉRICA

CENTRAL
ÁFRICA

ÁSIA

OCEANIA

ANTÁRTIDA

EUROPA

EQUADOR

0º

0º

OCEANO

PACÍFICO

OCEANO

ÍNDICOOCEANO

ATLÂNTICO

OCEANO

ATLÂNTICO

OCEANO GLACIAL ANTÁRTICO

OCEANO GLACIAL ÁRTICO

OCEANO

PACÍFICO

ESCALA

Quilômetros

0 3200 6400

B
a
n

c
o

 d
e

  
im

a
g

e
n

s
/A

rq
u

iv
o

 d
a
 e

d
it
o

ra

13 CAPÍTULO 1

 Orientações didáticas
Chame a atenção dos estudan-

tes para o fato de que na repre-
sentação 3 os territórios não são 
contínuos, mas interrompidos.

mente, com um único exemplar. Ele é colocado 
à frente do grupo de estudantes. Esta prática é, 
via de regra, a sua possibilidade real de traba-
lho na escola. Dessa forma, cada estudante ou 
grupo de estudantes fi ca sem a chance de apro-
ximação, de visualização e de manuseio deste 
recurso. [...] 

É comum, no Brasil, um estudante comple-
tar sua escolarização em Geografi a sem que o 
professor tenha levado, em algum momento, 

um globo terrestre para a sala de aula. Cabe, 
assim, questionar a razão de não usarem glo-
bos. Com certeza, em muitas escolas, não há 
um globo terrestre, assim como mapas e livros. 
São conhecidas as carências de nossas escolas. 
[...]

SCHÄFFER, Neiva Otero et al. 
Um globo em suas m‹os: práticas para 

a sala de aula. Porto Alegre: 
Ed. da UFRGS, 2010. p. 22-23.
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 Orientações didáticas
O planisfério oferece várias pos-

sibilidades de trabalho em sala de 
aula. Peça aos estudantes que lo-
calizem, por exemplo:

• Os países vizinhos do Brasil 
(veja a seguir um exemplo desta 
atividade).

• Cinco países que participaram 
da última Copa do Mundo.

• O último país para o qual o(a) pre-
sidente do Brasil viajou para fe-
char um acordo, uma negocia-
ção, participar de um evento, etc.

• Um país em que, recentemente, 
ocorreu algum fenômeno natural 
com muita intensidade (terremo-
to, vulcão, etc.).

Trabalhe com o planisfério ao 
lado do globo para que o estudan-
te possa realmente perceber a pas-
sagem da forma esférica para a 
plana. Localize o Brasil e o Japão 
no globo e depois no planisfério, 
para que essa relação possa ser 
mais bem compreendida.

Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

P
la

n
is

fé
ri

o
 p

o
lí
ti

co
 –

 2
0

17

E
la

b
o

ra
d

o
 c

o
m

 b
a
s
e

 e
m

: 
IS

T
IT

U
T
O

 G
E

O
G

R
A

F
IC

O
 D

E
 A

G
O

S
T

IN
I.

 A
tl

a
n

te
 g

e
o

g
ra

fi 
c
o

 m
e

to
d

ic
o

 D
e

 A
g

o
s
ti

n
i.

 N
o
v
a
ra

, 
2

0
1
3

. 
p

. 
E

7
0

-E
7

1.

O
C

E
A

N
O

 

A
T

L
Â

N
T

I
C

O

P
A

C
Í
F

I
C

O

O
C

E
A

N
O

 

O
C

E
A

N
O

 

 Í
N

D
I
C

O

P
A

C
Í
F

I
C

O

T
R

Ó
P

IC
O

 D
E

 C
Â

N
C

E
R

E
Q

U
A

D
O

R

C
ÍR

C
U

L
O

 P
O

L
A

R
 Á

R
T

IC
O

C
ÍR

C
U

L
O

 P
O

L
A

R
 A

N
T

Á
R

T
IC

O

O
C

E
A

N
O

G
L

A
C

IA
L

Á
R

T
IC

O

T
R

Ó
P

IC
O

 D
E

 C
A

P
R

IC
Ó

R
N

IO

O
C

E
A

N
O

O
C

E
A

N
O

 
 

 
 

 
G

L
A

C
I

A
L

 
 

 
 

 
A

N
T

Á
R

T
I

C
O

O
C

E
A

N
O

 G
L

A
C

IA
L

 Á
R

T
IC

O

 

M
 A

 R
M

 E
 D

 I 
T E

 R
 R

 Â
 N

 E
 O

  

M
AR V

ERM
ELHO

M
A

R
 

N
E

G
R

O

M
A

R
 

D
O

  

N
O

R
T

E

M
A

R

D
E

 B
E

R
IN

G

M

A
R DA CHINA 

M
A

R
 

A
R

Á
B

IC
O

M
A

R
  

D
A

S
  

A
N

T
IL

H
A

S

M
A

R
 

C
Á

S
P

IO

ls
. 

M
a

ri
a

n
a

s
 d

o
 N

o
rt

e
(E

U
A

)

l.
 S

o
c
o

tr
a

(I
E

M
)

IS
. 

M
A

R
S

H
A

L
L

Is
. 

N
o

v
a

 Z
e

m
b

la

Is
. 

S
p

it
s
b

e
rg

e
n

(N
O

R
)

Is
. 

F
a

lk
la

n
d

 (
M

a
lv

in
a

s
)

(R
U

N
 P

R
E

T
. 

A
R

G
)

Is
. 

T
e

rr
a

 d
o

 N
o

rt
e

Il
h

a
s

 A
le

u
ta

s
  

 

G
ra

n
d

e
s
 L

a
g

o
s

A
L

A
S

C
A

 

(E
U

A
)

G
R

O
E

N
L

Â
N

D
IA

 

(D
IN

)

C
A

N
A

D
Á

E
S

T
A

D
O

S
 U

N
ID

O
S

M
É

X
IC

O
C

U
B

A

B
A

H
A

M
A

S

JA
M

A
IC

A
B

E
LI

Z
E

H
A

IT
I

G
U

A
T

E
M

A
LA

H
O

N
D

U
R

A
S

N
IC

A
R

Á
G

U
A

E
L 

S
A

LV
A

D
O

R

C
O

S
T

A
 R

IC
A

P
A

N
A

M
Á

R
E

P
. D

O
M

IN
IC

A
N

A
P

O
R

T
O

 R
IC

O
 (

E
U

A
)

T
R

IN
ID

A
D

 
E

 T
O

B
A

G
O

G
U

IA
N

A
S

U
R

IN
A

M
E

G
U

IA
N

A
 F

R
A

N
C

E
S

A
 

(F
R

A
) 

 

E
Q

U
A

D
O

R

V
E

N
E

Z
U

E
LA

C
O

LÔ
M

B
IA

B
R

A
S

I
L

P
E

R
U

B
O

LÍ
V

IA

P
A

R
A

G
U

A
I

C
H

IL
E

U
R

U
G

U
A

I

A
R

G
E

N
T

IN
A

S
A

M
O

A
 

O
C

ID
E

N
T

A
L

R
E

P
Ú

B
LI

C
A

D
E

M
O

C
R

Á
T

IC
A

 
D

O
 C

O
N

G
O

N
O

R
U

E
G

A

IS
LÂ

N
D

IA
FI

N
LÂ

N
D

IA
S

U
É

C
IA

E
S

T
Ô

N
IA

B
R

U
N

E
I

LE
T

Ô
N

IA
LI

T
U

Â
N

IA

R
E

IN
O

 U
N

ID
O

P
A

ÍS
E

S
B

A
IX

O
S

IR
LA

N
D

A

D
IN

A
M

A
R

C
A

A
LE

M
A

N
H

A
P

O
LÔ

N
IA

B
E

LA
R

U
S

U
C

R
Â

N
IA

M
O

LD
Á

V
IA

B
É

LG
IC

A

Á
U

S
T

R
IA

H
U

N
G

R
IA

FR
A

N
Ç

A
S

U
ÍÇ

A

LU
X

E
R

IT
R

E
IA

R
O

M
Ê

N
IA

E
S

P
A

N
H

A
 

P
O

R
T

U
G

A
L 

 
IT

Á
LI

A

G
R

É
C

IA
T

U
R

Q
U

IA
S

ÍR
IA

    
  

  

LÍ
B

A
N

O
IS

R
A

E
L

IR
A

Q
U

E
IR

Ã
JO

R
D

Â
N

IA

S
A

U
D

IT
A

A
R

Á
B

IAK
U

W
A

IT

IÊ
M

E
N

C
A

T
A

R
B

A
H

O
M

Ã

E
M

. Á
R

. 
U

N
ID

O
S

R
Ú

S
S

I
A

C
A

S
A

Q
U

IS
T

Ã
O

M
O

N
G

Ó
LI

A
U

S
B

E
Q

U
IS

T
Ã

O
Q

U
IR

G
U

ÍZ
IA

T
U

R
C

O
M

E
N

IS
T

Ã
O

T
A

JI
Q

U
IS

T
Ã

O

A
FE

G
A

N
IS

T
Ã

O

P
A

Q
U

IS
T

Ã
O

S
E

R
R

A
 L

E
O

A

N
E

P
A

L
B

U
T

Ã
O

B
A

N
G

LA
D

E
S

H
ÍN

D
IA

M
IA

N
M

A
R

LA
O

S

T
A

IL
Â

N
D

IA
V

IE
T

N
Ã

C
A

M
B

O
JA

C
H

IN
A

C
O

R
E

IA
 

D
O

 N
O

R
T

E
 

C
O

R
E

IA
 

D
O

 S
U

L
JA

P
Ã

O

T
A

IW
A

N

FI
LI

P
IN

A
S

S
R

I L
A

N
K

A

M
 A

 L
 Á

 S
 I

 A
C

IN
G

A
P

U
R

A

I
N

D
O

N
É

S
I

A

M
A

LD
IV

A
S

P
A

P
U

A
-

-N
O

V
A

 G
U

IN
É

P
A

LA
U

FE
D

E
R

A
Ç

Ã
O

 
D

O
S

 E
S

T
A

D
O

S
 

D
A

 M
IC

R
O

N
É

S
IA

K
IR

IB
A

T
I

N
A

U
R

U T
U

V
A

LU

S
A

LO
M

Ã
O

V
A

N
U

A
T

U
FI

JI

A
U

S
T

R
Á

L
IA

N
O

V
A

 
Z

E
LÂ

N
D

IA

T
U

N
ÍS

IA
M

A
R

R
O

C
O

S A
R

G
É

LI
A

 O
C

ID
E

N
T

A
L

S
A

A
R

A
LÍ

B
IA

E
G

IT
O

M
A

U
R

IT
Â

N
IA

M
A

LI
N

ÍG
E

R
C

H
A

D
E

D
JI

B
U

T
I

C
A

B
O

 V
E

R
D

E
S

E
N

E
G

A
L

G
Â

M
B

IA
G

U
IN

É
-B

IS
S

A
U

B
U

R
K

IN
A

 
FA

S
S

O
G

U
IN

É
N

IG
É

R
IA

GANA

BENIN
TOGO

C
O

S
T

A
 

D
O

 
M

A
R

FI
M

LI
B

É
R

IA

G
U

IN
É

 E
Q

U
A

T
O

R
IA

L
C

A
M

A
R

Õ
E

S

C
O

N
G

O
G

A
B

Ã
O

A
N

G
O

LAR
E

P
. 

C
E

N
T

R
O

-
-A

FR
IC

A
N

A
E

T
IÓ

P
IA

S
O

M
Á

LI
A

U
G

A
N

D
A

S
U

D
Ã

O
D

O
 S

U
L

Q
U

Ê
N

IA
R

U
A

N
D

A

   
  

B
U

R
U

N
D

I 

T
A

N
Z

Â
N

IA

Z
Â

M
B

IA
M

A
LA

U
Í

M
O

Ç
A

M
B

IQ
U

E
Z

IM
B

Á
B

U
E

N
A

M
ÍB

IA B
O

T
S

U
A

N
A

S
U

A
Z

IL
Â

N
D

IA
LE

S
O

T
O

R
E

P
. D

A
 Á

FR
IC

A
D

O
 S

U
L

S
E

Y
C

H
E

LL
E

S
C

O
M

M
A

U
R

ÍC
IO

M
A

D
A

G
A

S
C

A
R

A
N

T
Á

R
T

I
D

A

1
2

3
4 5

B
U

LG
Á

R
IA

A
LB

Â
N

IA
7 

   
 

6 8
9 10

11

T
E

R
R

A
 D

O
 F

O
G

O

T
E

R
R

A
 D

E
 

B
A

F
F

IN

P
R

O
JE

Ç
Ã

O
 D

E
 R

O
B

IN
S

O
N

9
0

°

6
0

°

  
 3

0
°

  
 6

0
°

  
 3

0
°

 0
°

1
8
0

°

1
8

0
°

  
9

0
°

  
9

0
°

 1
5

0
°

 1
5

0
°

  
1

2
0

°
  

1
2

0
°

 6
0

°
 6

0
°

 3
0

°
 3

0
°

  
0

°
  

9
0

°

T
IM

O
R

-L
E

S
T

E

T
O

N
G

A

H
A

V
A

Í (
E

U
A

)

S
T

P

M
A

T
C
H
P

Is
. 

N
o

v
a

 C
a

le
d

ô
n

ia

(F
R

A
)

 

 1
. R

E
P

Ú
B

LI
C

A
 T

C
H

E
C

A
 

2.
 E

S
LO

V
Á

Q
U

IA
 

3.
 E

S
LO

V
Ê

N
IA

 
4.

 C
R

O
Á

C
IA

 
5.

 B
Ó

S
N

IA
-H

E
R

Z
E

G
O

V
IN

A
 

6.
 S

É
R

V
IA

 

 7
. M

O
N

T
E

N
E

G
R

O
 8

. M
A

C
E

D
Ô

N
IA

 9
. G

E
Ó

R
G

IA
10

. A
R

M
Ê

N
IA

11
. A

Z
E

R
B

A
IJ

Ã
O

L
E

G
E

N
D

A
E

S
C

A
L
A

Q
u

il
ô

m
e
tr

o
s

0
 

1
8
0
0
 

3
6
0
0

S
U

D
Ã

O

Banco de  imagens/Arquivo da editora

14 UNIDADE 1 

Atividade complementar

Se possível, aproveite a sugestão de atividade de localização 

de países vizinhos e não vizinhos do Brasil a seguir. 

Observe o mapa desta página e faça o que se pede usando 

um mapa da América do Sul em branco.

a) Escreva com letras maiúsculas o nome de cinco países.

b) Pesquise e escreva o nome da capital desses países.

c)  Pinte de vermelho os países que não fazem fronteira com 
o Brasil.

d) Pinte de amarelo os países que fazem fronteira com o Brasil.

e) Pinte o Brasil de verde.

  f)  Escreva em azul e em letras maiúsculas o nome dos oceanos 
que banham a América do Sul.
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 Orientações didáticas

Atividade prática
Para a realização da Atividade 

prática, solicite com antecedência 
os materiais necessários e avalie se 
os estudantes podem trazê-los ou 
se a escola pode disponibilizá-los. 
Mantenha em classe um mapa-
-múndi e/ou um globo terrestre 
como modelo para a localização 
dos continentes. Caso opte por uti-
lizar o globo terrestre, enfatize com 
os estudantes que se trata de uma 
representação, pois no Universo 
não há o suporte associado à Terra.

Uma sugestão é organizar os 
estudantes em grupos, ajudando-
-os a dividir o trabalho. Tenha o 
cuidado de verificar se eles utili-
zam tesouras com pontas arredon-
dadas. Durante toda a atividade 
deixe à disposição dos estudantes 
mapas-múndi e globos terrestres 
para consulta. Oriente-os a dese-
nhar no modelo construído os 
continentes e oceanos, primeiro a 
lápis, com o traço fraco, e colar os 
papéis coloridos apenas depois 
de conferirem se a localização 
destes está próxima à representa-
da no mapa-múndi ou no globo.

Atividade complementar
Ao final desta unidade, use o modelo construído na Ativi-

dade prática para simular o movimento de rotação da Terra. 
Oriente os estudantes quando forem colocar os bonecos que 
representam as pessoas sobre o modelo. A inclusão dos bo-
necos no modelo facilita a associação entre a posição do es-
tudante sobre o planeta Terra e do boneco sobre o modelo. 
Os estudantes devem rodar o modelo, segurando-os pelos 
polos, no sentido do oeste para o leste.

Caso considere oportuno, você pode incluir uma lanterna 

na simulação. Peça aos estudantes que observem a quanti-

dade de luz que incide na parte do modelo voltada para a 

lanterna e na parte oposta e evidencie essa diferença. A 

partir disso, pergunte: “Durante o giro, em que momento 

os bonecos ficam na zona iluminada?”; “Se olhássemos a 

lanterna a partir da posição dos bonecos, quando veríamos 

a luz?”. Relacione essas situações com o dia, a noite, o ama-

nhecer e o entardecer.

Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

Que tal construir com alguns colegas um 

modelo em miniatura da Terra?

Troque ideias com os colegas: como 
podemos representar as nuvens em 
nossa miniatura da Terra?

Atividade prática

2. Façam o esboço dos continentes e dos 

polos no balão já cheio de ar e colem 

papel azul nos lugares correspondentes 

aos oceanos, tomando cuidado para 

não ocupar a parte reservada aos con-

tinentes e polos.

3. Agora, colem o papel marrom nos es-

paços reservados aos continentes e que 

não foram ocupados pelo papel azul, 

que representa os oceanos.

4. Colem papel branco nos lugares corres-

pondentes aos polos norte e sul. Por 

fim, que tal usar bonequinhos de papel 

para representar as pessoas sobre a su-

perfície do planeta?
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Material

 � Balão inflável ou bola de borracha brancos

 � Caneta

 � Cola

 � Papéis crepom azul, marrom e branco

 � Tesoura com pontas arredondadas

Como fazer

1. Separem os materiais e analisem com 

atenção um mapa ou globo terrestre.

15 CAPÍTULO 1

Site

MARANGON, Cristiane. 
Todo mundo com seu 
globo. Nova Escola, jul. 
2006. Disponível em: 
<https://novaescola.org.br/
conteudo/3304/todo-mundo-
com-seu-globo>. Acesso em: 
jan. 2018.

O link apresenta uma 
sugestão de atividade de 
confecção de um globo 
terrestre com materiais 
simples.

Sugestão de... 
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 Orientações didáticas
Atividade 1

Para facilitar o entendimento 
do movimento de rotação, apre-
sente aos estudantes a analogia 
do planeta Terra com um carros-
sel. O astronauta seria alguém 
olhando o carrossel de fora: vê 
tudo em movimento, girando. 
Nós aqui na Terra somos como as 
crianças dentro do brinquedo: 
olhando-nos umas às outras, te-
mos a impressão de que tudo 
dentro do carrossel está parado, 
enquanto as coisas do lado de 
fora se movimentam.
Item b

É importante considerar que o 
formato esférico do planeta Terra 
não permite que todo ele se ja ilu-
minado de uma única vez.  

Atividade complementar
Se possível, leve para a sala 

de aula um globo terrestre e 
uma lanterna. Pergunte aos es-
tudantes:

a) O que você acha que 
aconteceria se a Terra parasse 
o movimento de rotação?

b) Onde você mora, dá para 
perceber diferenças entre as 
estações do ano?

A Terra gira em torno do próprio 
eixo de forma semelhante a um 
pião. Cada volta completa dura 
cerca de 24 horas, o que corres-
ponde a um dia. Esse movimento 
é chamado rotação, e é por causa 
dele que existem o dia e a noite.

Chama-se translação o movi-
mento que a Terra faz em torno do 
Sol. Cada volta completa dura 
aproximadamente um ano.

O eixo de rotação da Terra é in-
clinado em relação ao plano de sua 
órbita em torno do Sol. Por causa 
dessa inclinação e do movimento de 
translação, a distribuição da luz e do 
calor do Sol varia ao longo do ano, 
de maneira diferente nos hemisfé-
rios norte e sul. É por isso que exis-
tem as estações do ano: primavera, 
verão, outono e inverno.

Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

 Dias e noites

Para entender o movimento de alguns astros no céu, vamos fazer de conta 

que somos astronautas no espaço. Lá, bem distante, fora do planeta, vamos 

ficar algum tempo no mesmo local, tirando fotografias dos continentes e ocea-

nos de hora em hora. 

Nas fotografias, veríamos que sempre há uma parte do planeta iluminada 

pela luz do Sol: ela é mais clara, ou seja, nessa região é dia. A outra parte do 

planeta não é iluminada pelo Sol: ela é mais escura, ou seja, nela é noite.

De um ponto do espaço, com o passar do tempo, o astronauta pode ver 

continentes e oceanos passando diante dele. Ele consegue perceber que o 

planeta está girando.

Esse movimento da Terra girando em torno de seu eixo é chamado de rota-

ção. É por causa da rotação da Terra que há dias e noites. A rotação dura apro-

ximadamente 24 horas. 

A Terra também realiza outro movimento: ela gira ao redor do Sol e leva 

aproximadamente 365 dias para dar uma volta completa em torno dele. Esse 

movimento é chamado translação e é responsável pelas estações do ano: pri-

mavera, verão, outono e inverno.

1  Observe as imagens abaixo e responda às questões
Os elementos representados nesta 
página não estão na mesma proporção 
de tamanho.
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a) Em cada uma das imagens, em que parte da Terra é dia? E em que parte é noite? 

b) Por que não é dia ou noite no planeta todo, de uma só vez?

Quando os raios solares atingem a área iluminada da Terra é dia. Na área oposta,

que não está recebendo os raios solares, é noite. 

Na imagem 1, a Ásia e parte da Europa e da África estão iluminadas. Em todo o continente 

americano é noite. Na imagem 2, é dia em grande parte do continente am ericano e noite 
no lado oposto 
do planeta.

16 UNIDADE 1 
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 Orientações didáticas

Desafio 
Atividade 2

Nesta atividade os estudantes 
devem relacionar o comprimento 
da linha do equador ao período de 
um dia. Verifique se eles dividem o 
primeiro pelo segundo, chegando 
à resposta correta. Explique que, 
em razão do movimento de rotação 
da Terra, mesmo parada sobre a li-
nha do equador a pessoa estaria em 
movimento em relação, por exem-
plo, ao centro da Terra (por isso o 
termo “girando” no enunciado).

5

40000 km

24 h
1666,66 km/h

Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

Desafio

1  Observe um globo terrestre. Use uma lanterna para representar os raios solares 

e ilumine a área do globo onde está o Brasil. Depois, responda às questões. 

a) Se em um dado momento no Brasil é dia, cite exemplos de alguns países nos 

quais, no mesmo momento, é noite.

Os estudantes podem observar que nos países localizados do lado oposto 

ao que está iluminado é noite. Por exemplo, na China e no Japão.

b) Pesquise na internet quantas horas de diferença há entre o Brasil e um dos 

países que você mencionou. 

Exemplo de resposta: Entre o Japão e o Brasil são 12 horas de diferença, 

considerando o horário oficial de Brasília. 

c) Observe o horário em que você está fazendo esta atividade. Provavelmente, 

uma criança no Japão estaria fazendo o que nesse mesmo instante?

Caso no Brasil sejam 11 h da manhã, por exemplo, às 23 h da noite 

em outro local, do outro lado do mundo, pode haver pessoas dormindo. 

 

2  Imagine uma pessoa parada sobre a linha 

do equador. Uma volta completa no pla-

neta, pela linha do equador, tem cerca 

de 40 000 quilômetros. Considerando 

essas informações, calcule com que ve-

locidade a pessoa está “girando”.

1 666,66 quilômetros/hora
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 Movimento aparente do Sol

O Sol é nossa principal fonte de luz. Ele ilumina o dia. Quando o Sol se põe, 

temos o início da noite.

Durante o dia, vemos o Sol em posições diferentes no céu. Temos a impres-

são de que o Sol está se movimentando. Esse é o movimento aparente do Sol. 

1  Observe a ilustração e responda. 

Movimento aparente do Sol

Sol ao meio-dia

anoitecer amanhecerN

S

LO

 ❱ Esquema de representação do movimento aparente do Sol. 

a) É correto afirmar que o Sol gira ao redor da Terra? 

Não, porque é a Terra que realiza o movimento de rotação, girando ao redor dela 

mesma, o que provoca a percepção do movimento aparente do Sol. 

b) O que é o movimento aparente do Sol ao longo do dia? 

Por causa do movimento de rotação da Terra de oeste para leste, temos a 

impressão de que o Sol está se movimentando no céu. 

Os elementos representados nesta 
página não estão na mesma proporção 
de tamanho.
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Site

Astronomia e Astrofísica. Disponível em: <http://astro.if.ufrgs.br>. Acesso em: fev. 
2018.

Apresenta diversos textos sobre o tema. O site é mantido por Kepler de Souza 
Oliveira Filho e Maria de Fátima Oliveira Saraiva, ambos professores do departamento 
de Astronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

Sugestão de... 

 Orientações didáticas
Esclareça aos estudantes o sig-

nificado da expressão “movimento 
aparente”. Para tanto, explique a 
diferença de referencial durante a 
observação dos astros. Explique 
demonstrando a diferença que 
existe ao observarmos um mesmo 
movimento de dois pontos diferen-
tes. Se possível, realize a Atividade 
complementar a seguir.

Atividade complementar
Peça a um estudante que 

permaneça sentado em uma 
cadeira sem se mover; enquan-
to isso, outro estudante gira em 
torno de si mesmo e em torno 
do que está sentado. Neste 
exemplo, quem está sentado 
faz o papel do Sol e quem está 
em movimento faz o papel da 
Terra realizando os movimen-
tos de rotação e translação. 
Depois, pergunte ao estudante 
que representou a Terra como 
ele enxergava o colega senta-
do se movimentando em rela-
ção a ele. Pergunte aos estu-
dantes que assistiam a encena-
ção qual movimento o estudan-
te sentado fazia em relação ao 
outro, e vice-versa.
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c) Como a Terra realiza o movimento de rotação de oeste para leste, os países 

que amanhecem primeiro em relação ao Brasil estão localizados a leste ou 

a oeste de nosso país? 

Os países estão localizados a leste. 

2  Agora, você vai observar a posição do Sol nos três pontos representados na ilus-

tração da página anterior: ao amanhecer, ao meio-dia e ao anoitecer. Pode ser na 

rua de sua casa ou na escola, por exemplo. Marque o horário de cada observação 

e o local onde você está. Desenhe as três posições do Sol que você observou.

As palavras nascer [do Sol] e pôr [do Sol] são usadas porque [alguns] povos antigos acre-

ditavam que a cada dia nascia um novo Sol, e à tarde ele se punha abaixo do horizonte 

para morrer. Hoje sabemos que isso não é verdade, pois ele nasce e se põe por causa da 

rotação da Terra, mas por tradição as palavras nascer e pôr do sol ainda são usadas.

Orientação em Astronomia. Centro de divulgação da Astronomia. Disponível em: <www.cdcc.

sc.usp.br/cda/ensino-fundamental-astronomia/parte1a.html>. Acesso em: dez. 2017.

 ● De acordo com o texto, o que as pessoas acreditavam sobre o nascer e o pôr do Sol?

As pessoas acreditavam que todos os dias nascia um novo Sol e que ele morria 

quando sumia no horizonte.

Saiba mais

Desenho do estudante.

19 CAPÍTULO 1

Atividade complementar
Distribua aos estudantes a 

letra da canção de Bia Be-
dran "Dança dos movimen-
tos da Terra", disponível em: 
<www.biabedran.com.br>. 
Acesso em: fev. 2018.

Trabalhe a letra da canção 
com os estudantes a fim de que 
eles encontrem e identifiquem 
no texto os movimentos da Ter-
ra ao redor do Sol. Depois, can-
te a canção com os estudantes.

 Orientações didáticas
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 Orientações didáticas
Locais muito iluminados não são 

favoráveis à observação dos cor-
pos celestes. No entanto, as cons-
telações aqui descritas costumam 
ser observadas mesmo em regiões 
urbanas iluminadas.

A fotografia mostrada no Livro 
do Estudante foi tirada no hemisfé-
rio norte, onde o desenho imaginá-
rio do caçador aparece, em geral, 
de pé, facilitando o seu reconheci-
mento nesse contato inicial. Na 
maior parte do Brasil, o desenho de 
Órion está “deitado” quando per-
to do horizonte e de ponta-cabeça 
quando mais alto no céu.

É interessante comentar que as 
estrelas na bandeira brasileira re-
presentam diferentes constelações 
e fazem alusão aos estados nacio-
nais e ao Distrito Federal. Estão 
representadas na bandeira do Bra-
sil algumas estrelas das constela-
ções do Cruzeiro do Sul, de Escor-
pião e de Cão Maior, além de uma 
estrela da constelação de Cão 
Menor, uma estrela da de Virgem, 
duas estrelas da de Hidra, etc.

Os conjuntos de estrelas for-
mando desenhos imaginários são 
chamados popularmente de cons-
telação. Porém, em Astronomia, 
constelações são regiões delimi-
tadas do céu. O que conseguimos 
ver, reconhecer ou imaginar em 
termos das figuras formadas não 
deve ser confundido com a área 
celeste em si e todos os corpos 
cósmicos ali visíveis.

Texto complementar
Astronomia na oca

Você sabe identifi car constelações? O princípio básico é a ligação 

das estrelas por traços imaginários que formam imagens no céu: uma 

cruz, um escorpião, um leão… As mesmas confi gurações podem ser 

reconhecidas em qualquer lugar do Brasil, mas nem todos veem o céu 

da mesma maneira. Muitas tribos indígenas brasileiras têm as suas 

próprias constelações.

O astrônomo Rundsthen Vasques de Nader, do Observatório do 

Valongo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, conta que as 

constelações indígenas são um pouco diferentes das constelações 

que conhecemos, de origem grega. Enquanto as constelações tradi-

cionais são formadas apenas pela ligação imaginária entre estrelas, 

as dos índios levam em conta as regiões mais claras e escuras do céu 

noturno para criar os desenhos.

Entre os desenhos das constelações das tribos brasileiras estão 

muitas divindades e animais típicos da fl oresta. [...]

Muito mais que desenhos legais, as constelações servem de avi-

so para os indígenas sobre as estações do ano e, por consequência, 

sobre a época certa de plantar e colher e de celebrar algumas festas 

Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

 O céu noturno

O que você consegue identificar no céu à noite? 
Os astrônomos atuais delimitam áreas no céu e as chamam de constelação. 

Então, descrevem o que conseguem identificar nessas áreas.
No início das noites de verão é fácil observar o conjunto de estrelas conhe-

cido como Três Marias: três estrelas bem alinhadas e com brilho parecido. Ao 
redor delas há quatro estrelas bem brilhantes. 

Se você olhar para o céu como faziam os astrônomos gregos da Antiguidade, 
poderá imaginar linhas formando a figura do caçador mitológico Órion, que dá 
nome a essa constelação, ou seja, a essa região do céu. As Três Marias repre-
sentam o cinturão de Órion.

Outros exemplos são as constelações do Cruzeiro do Sul e de Escorpião, 
facilmente visíveis nas noites de inverno. Usando a imaginação, podemos 
reconhecer a figura de uma cruz e a de um escorpião.

Ao fazer observações desses 
conjuntos de estrelas no céu, 
esteja atento! Com o passar das 
horas, você terá a impressão de 
que as estrelas se deslocam no 
céu à noite no mesmo sentido 
que vemos o Sol se deslocar no 
céu durante o dia

Em um mês de observação, 
você também poderá consta-
tar grandes mudanças, por 
exemplo, na Lua. Conforme
os dias passam, ela apresenta
um aspecto diferente no céu. 
Aproximadamente a cada sete 
ou oito dias, temos uma mu-
dança de fase da Lua marcada 
no calendário.
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 O conjunto de estrelas popularmente 
chamado Três Marias faz parte da
constelação de Órion.

Tr•s Marias
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 Orientações didáticas
Atividade 1

No item b, às 19 h, o Cruzeiro do 
Sul está mais “deitado” e “aponta” 
para a direita. Às 21 h e às 23 h, está 
“mais em pé”. A constelação de Es-
corpião, às 19 h, não está comple-
tamente acima do horizonte; depois 
ela “vai subindo” e, se continuásse-
mos a observá-la, ela passaria pelo 
topo do céu e começaria a “descer” 
na direção oposta do horizonte 
(oeste). 

As imagens representam o céu da 
cidade de Brasília em uma noite de 
maio. Em latitudes próximas à de 
Brasília, o Cruzeiro do Sul é facilmen-
te visível no início da noite, de março 
a agosto. Já a constelação de Escor-
pião é fácil de ser avistada nas pri-
meiras horas das noites de inverno. 

Costumamos dizer que o Cruzeiro 
do Sul “aponta” na direção sul, mas 
o correto é dizer que ele “aponta” 
para o polo sul celeste. 

O polo sul celeste (no céu) está 
alinhado com a direção sul (no ho-
rizonte). Para ter uma indicação da 
posição do polo sul celeste, basta 
prolongar cerca de quatro vezes e 
meia o eixo maior da cruz. 

Desafio
Para se familiarizar com o céu e 

realizar a atividade do Desafio, 
consulte as dicas do Observatório 
da UFMG, disponíveis em: <www.
obser vatorio.ufmg.br/dicas_
astronomicas.htm>. Acesso em: 
dez. 2017.

Se possível, visite um planetá-
rio ou observatório; consulte a 
lista em: <www.ebc.com.br/tecno
logia/2015/03/de-olho-no-ceu-lista-
de-observatorios-nacionais-aber
tos-visitacao>. Acesso em: dez. 2017.

Você também pode imprimir e 
montar um planisfério. Para isso, 
siga as instruções disponíveis em: 
<www.if.ufrgs.br/~fatima/planisfe
rio/celeste/planisferio.html>. Aces-
so em: dez. 2017.

Um ótimo programa de compu-
tador é o Stellarium, gratuito e de 
código aberto. Esse foi o programa 
usado para gerar as imagens da 
atividade 1. Disponível em: <http://
stellarium.org/pt>. Acesso em: dez. 
2017.

religiosas. “O aparecimento da constelação do 

Homem Velho (que os guaranis chamam de 

Tuya) no céu, em meados de dezembro, marca 

o início do verão para os índios do sul do país 

e o início das chuvas para os índios do norte”, 

conta o astrônomo. [...]

DORNELLES, C. Astronomia na oca. 
Ci•ncia Hoje das Crian•as, 10 dez. 2013. 

Disponível em: <http://chc.org.br/
astronomia-na-oca>. 

Acesso em: dez. 2017.

Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

1  Vamos acompanhar o céu durante uma noite? Observe abaixo três imagens 

feitas na mesma data, mas em horários diferentes. 
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Desafio

Para localizar estrelas e aprender sobre elas, podemos usar diversos recursos.
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 Os globos celestes 
mostram todo o céu que 
se pode ver da Terra.

 Os planisférios celestes 
mostram o céu visível em 
determinado dia e horário.

 Há aplicativos com mapas 
do céu para tablet e celular.

• Com a ajuda do professor, use um globo celeste, um planisfério celeste ou um 

aplicativo de celular para explorar o céu noturno. Procure as estrelas mais bri-

lhantes: a quais constelações elas pertencem? 

Existe alguma 
diferença entre 
essas imagens?

O que aconteceu 
com o Cruzeiro do Sul 

e com o Escorpião com 
o passar das horas?

a) Aponte com setas as constelações de Escorpião e do Cruzeiro do Sul em 

pelo menos uma dessas imagens.

b) Esclareça a dúvida das crianças acima.
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 19 h  21 h  23 h

Cruzeiro 
do Sul

Espera-se que os estudantes reconheçam 
as constelações como no modelo abaixo.

Escorpião
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 Orientações didáticas
Atividade 2

A sequência de imagens da Lua 
apresentada nesta dupla de pági-
nas do Livro do Estudante mostram 
a forma como o satélite é visto do 
hemisfério sul. Se julgar pertinente, 
compartilhe com os estudantes 
esta forma de “memorizar” o as-
pecto que a Lua apresenta em nos-
so hemisfério quando nas fases 
crescente e minguante: se tiver a 
forma de um “C”, ela está na fase 
crescente (que começa com a mes-
ma letra); mas se se parecer com 
um “D” (de “decrescente”), estará 
na fase minguante. No hemisfério 
norte, dá-se o oposto. O intervalo 
de tempo entre as principais fases 
da Lua (cheia, quarto minguante, 
nova, quarto crescente) é variado e 
ocorre, em geral, a cada sete ou 
oito dias. No entanto, esse interva-
lo também pode ser de seis ou 
nove dias, e um ciclo lunar comple-
to – ou seja, o período de tempo 
para uma mesma fase da Lua se 
repetir – dura aproximadamente 
29,5 dias.

Leia o texto complementar abai-
xo para conhecer um pouco mais 

sobre o lado oculto da Lua.

Texto complementar
Imagens revelam o que existe no lado oculto da Lua

[...]

Ao olharmos para a Lua, sempre vemos as mesmas crateras, ma-

res e montanhas e devido às características orbitais do sistema Terra-

-Lua, seu outro lado nunca está visível. [...]

A primeira vez que o lado oculto da Lua foi visitado ocorreu em 

7 de outubro de 1959, quando a sonda soviética Luna 3 passou a ape-

nas 64 mil km de altitude da superfície oculta. [...]

Depois da Luna 3, diversas sondas observaram a face oculta do 

nosso satélite, o que ajudou a compor os modernos mapas lunares 

usados atualmente.

O que tem na face oculta da Lua?

A primeira diferença mais destacada entre as faces visível e oculta da 

Lua é com relação aos mares, que se encontram quase exclusivamente na 

face visível, cobrindo cerca 31% da superfície. Na face oculta eles não 

chegam nem a 2% da superfície.

Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

2  Analise a mudança do aspecto da Lua no céu com o passar dos dias indicado 

no calendário. Em seguida, esclareça as dúvidas das crianças.

Mar•o

Domingo Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado

1 2 Cheia 3

4 5 6 7 8 9 Minguante 10

11 12 13 14 15 16 17 Nova

18 19 20 21 22 23 24 Crescente

25 26 27 28 29 30 31 Cheia

Cheia, minguante, nova e crescente.

Sete dias.Sete dias.17 de março.

E quanto tempo 
levou para mudar de 

cheia para quarto 
minguante?

Quanto tempo levou 
para a Lua mudar 

de quarto crescente 
para cheia?

Em que 
dia era lua 

nova?
Qual é a sequência 

em que mudam as fases da 
Lua durante o mês?
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 Orientações didáticas

Atividade 3

Incentive os estudantes a fazer 
observações regulares da Lua, re-
gistrando-as no caderno. Dese-
nhos do aspecto da Lua no céu 
devem ser acompanhados do re-
gistro da data e do horário em que 
as observações foram feitas. 

Ainda não se tem certeza sobre o motivo de tanta diferença, mas 

se acredita que seja devido à concentração de elementos produtores 

de calor na face visível, fato observado em mapas geoquímicos obtidos 

através de espectrômetros de raios gama. De acordo com especialistas, 

isso poderia ter provocado o aquecimento, fusão parcial, subida à 

superfície e consequente erupção do manto inferior.

A face oculta tem menos crateras também, o que colabora para 

uma altitude média 1,9 km superior à face visível.

Dentre as poucas feições que se destacam temos o Mar de Moscou, 

com 277 km de diâmetro e a cratera de impacto Jackson, com 71 km 

de diâmetro e que lembra muito a cratera Tycho, no lado visível.

Vale lembrar que embora a face oculta não seja visível, ela não é 

escura como muitos pensam. A face oculta recebe a luz solar da mesma 

forma que a face visível, uma vez a cada dia lunar.

IMAGENS revelam o que existe no lado oculto da Lua. 
Apolo11.com. 3 jun. 2016. Disponível em: <www.apolo11.com/

spacenews.php?posic=dat_20150807-094303.inc>. 
Acesso em: dez. 2017.
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Fase da Lua Data

Quarto minguante

Lua nova

Quarto crescente

Lua cheia

8 de abril

16 de abril

22 de abril

30 de abril

4  Com um colega, crie um calendário para o mês seguinte: maio. Esteja atento 

à data em que você representará as mudanças de fases da Lua.

Abril

Domingo Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30
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3  Agora, observe as diferentes fases da Lua durante o mês de abril no calendário 

abaixo. Depois, complete o quadro indicando os dias das mudanças de fase 

da Lua.
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 Orientações didáticas

Desafio
Caso não existam bússolas na 

escola ou não seja possível adqui-
ri-las, você pode, com os estudan-
tes, construir uma bússola usando 
um ímã e uma corda. É importante, 
ao desenvolver a atividade, que 
próximo à bússola não existam ma-
teriais ferromagnéticos. Durante a 
execução, peça aos estudantes que 
desenhem a bússola, indicando 
com setas as suas partes. Peça tam-
bém que façam legendas para os 
desenhos, procurando explicar o 
que ocorre (ao ler as legendas, você 
terá uma ideia do que os estudan-
tes estão aprendendo e o que não 
estão entendendo).

A latitude refere-se aos parale-
los: linhas que estão paralelas ao 
plano imaginário indicado pela li-
nha do equador, que corta o plane-
ta na direção leste-oeste. Ela repre-
senta a latitude 0º. Para o norte ou 
para o sul, a latitude máxima é 90º.

A longitude refere-se aos meri-
dianos: linhas posicionadas em ali-
nhamento norte-sul. O meridiano 
de Greenwich corresponde à lon-
gitude 0º. Daí, para o leste ou para 
o oeste, a longitude máxima é 180º.

Atividade complementar
Proponha aos estudantes 

uma caça ao tesouro. Se achar 
conveniente, organize pistas 
pela escola de maneira que exi-
ja dos estudantes um grau cres-
cente de dificuldade na mani-
pulação da bússola. O objetivo 
é encontrar o tesouro escondi-
do. Outra opção é organizar a 
turma em grupos e determinar 
que um deles organize as pis-
tas. Antes de desenvolver a ati-
vidade, faça atividades prelimi-
nares, para que os estudantes 
adquiram familiaridade com a 
bússola e, assim, consigam ma-
nuseá-la nessa situação. Duran-
te a realização da tarefa, obser-
ve como os estudantes usam a 
bússola e ajude aqueles que 
ainda apresentarem alguma di-
ficuldade.

Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

Desafio

A bússola é uma invenção antiga, ainda usada nos dias atuais, para orientação. 

Funciona com uma agulha imantada, que indica aproximadamente a direção 

 norte-sul.

As primeiras bússolas 

eram feitas apenas de um 

pedaço de rocha, chama-

da magnetita, pendurado 

em uma linha. Quando a magnetita parava 

de girar, descobria-se aproximadamente a 

direção norte-sul.

Isso acontece porque a magnetita tem 

propriedades magnéticas: ela é um ímã na-

tural. Quando colocamos a magnetita pró-

ximo a materiais ferromagnéticos, ocorre 

uma atração entre eles. Quando pendura-

dos, podendo girar livremente, tanto a mag-

netita quanto os ímãs se alinham com apro-

ximadamente a direção norte-sul.

1  Com base na leitura do texto acima, complete os esquemas.

Imantada:

com propriedades 
de ímã; 
magnetizada.

agulha

Tr
if
f/

S
h
u
tt
e
rs

to
ck

Bœssola.

Magnetita

Agulha da bússola

Agulha imantada
 ímã

 ímã  ferromagnético

Ímã

é umpossui

pode se comportar 

como um
atrai o que é

Bússola

24 UNIDADE 1 

Texto complementar

Aprenda a usar a bússola!

A bússola é um instrumento usado para 

orientação. Atualmente, existe uma grande va-

riedade de formatos e tamanhos de bússola pa-

ra atender às mais diversas necessidades. As que 

são usadas em navios e em aeronaves, por exem-

plo, são complexos aparelhos mecânicos ou ele-

trônicos capazes de compensar o movimento e 

a estrutura metálica da embarcação.

As bússolas de bolso, de menor precisão, 

são mais usadas por excursionistas e adeptos 

das trilhas ecológicas. Elas consistem, em ge-

ral, em uma agulha magnetizada, que fl utua 

dentro de uma caixinha transparente, e tem 

uma das extremidades pintada de vermelho 

que aponta sempre para o “Norte”. Isso ocor-

re porque a bússola funciona como um ímã 

que se orienta segundo o campo magnético da 

Terra.

[...]
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Atividade 2

Note que aqui os estudantes 
praticam a escrita de relatórios. 
Isso ocorre em vários momentos 
deste livro. Analise com eles os 
modelos de relatórios apresenta-
dos, criando condições para que 
se apropriem desse gênero textual.

Muitas pessoas acreditam que, 
para usar uma bússola, basta ob-
servar o seu painel mostrador – 
“onde estiver escrito N é o norte”. 
Na verdade, ao utilizar uma bússo-
la, devemos primeiro observar para 
onde a parte colorida de sua agu-
lha aponta e, depois, girar o painel 
mostrador até alinhar a marcação 
N com ela (o mais comum nas bús-
solas de mão é que a parte colori-
da aponte para o norte). No entan-
to, a posição da agulha da bússola 
sempre será a mesma.

Atividade complementar
Você pode propor aos estu-

dantes que façam bússolas 
usando agulha e cortiça. O pri-
meiro passo é imantar a agulha, 
esfregando-a em um ímã sem-
pre em um mesmo sentido. Re-
comende aos estudantes que 
tomem cuidado ao manipular a 
agulha. Ao terminar de fazer a 
bússola, solicite a eles que des-
cubram onde é o norte (para 
isso, eles podem comparar para 
onde aponta a agulha da bússo-
la que construíram e para onde 
aponta a agulha de uma bússo-
la comprada). Depois, peça que 
desenhem na cortiça o “painel” 
da bússola, indicando o norte, o 
sul, o leste e o oeste. Para testar 
se a bússola que construíram 
funciona, peça aos estudantes 
que girem a agulha (girando a 
cortiça na qual ela está afixada) 
e observem se ela volta a apon-
tar para a mesma posição.

Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

Os elementos representados nesta 
página não estão na mesma proporção 
de tamanho.

2  Ajude os estudantes a terminar o relatório da atividade que fizeram sobre o fun-

cionamento das bússolas.

Figura 2.

Figura 3.

Problema: Quando giramos uma 

bússola, o que acontece com 

sua agulha?

O que fizemos: Observamos uma 

bússola sobre a mesa (figura 1). 

Depois, giramos a bússola 

aproximadamente  um quarto de

 volta  (figura 2). 

Então, giramos novamente a 

bússola aproximadamente 

mais um quarto de volta  (figura 3).

O que observamos: Ao girarmos 

a primeira vez, observamos que 

a agulha da bússola se manteve na

mesma posição e o mostrador girou um

quarto de volta .

Ao girarmos a segunda vez, 

observamos que  a agulha da bússola

se manteve na mesma posição e o mostrador girou .

O que concluímos: Podemos dizer que a agulha da bússola

 

 .

se mantém sempre na mesma posição, independentemente do quanto 
giramos a bússola. Somente o mostrador da bússola gira, não a agulha. 
Assim, para usar uma bússola, devemos observar a posição em que a 
agulha dela fica parada (essa é a direção norte-sul). Em seguida, alinhamos o 
norte marcado no mostrador com o norte indicado pela agulha da bússola

Figura 1.
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Agora, vamos às instruções. Em primeiro lugar, nunca use a 

bússola dentro de carro, perto de objetos metálicos ou circuitos elé-

tricos, pois eles interferem na sua medição.

Segurando a bússola na horizontal, aponte a seta de direção, a 

linha de fé, para o lugar onde você deseja ir – vamos imaginar que 

seja uma montanha. Gire o anel graduado até que a seta do mostra-

dor, a seta-guia, esteja alinhada com a parte vermelha da agulha 

magnética. Anote o valor do azimute, que é o ângulo que aparece ao 

pé da linha de fé. Mantendo a bússola na horizontal, e a agulha mag-

nética coincidente com o norte do mostrador, avance na direção indi-

cada pela linha de fé.

Para regressar, é só manter o mesmo valor do azimute, aque-

le que você anotou na ida. Depois, apontar a linha de fé para você 

mesmo, e girar o seu corpo até que a parte vermelha da agulha 

fique alinhada novamente com a seta-guia. Aí, é só caminhar na 

direção oposta à indicada pela linha de fé.

[...]

RAMOS, M. Aprenda a usar uma bússola. Invivo. 
Disponível em: <www.invivo.fiocruz.br/cgi/

cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=803&sid=3>. 
Acesso em: dez. 2017.
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As siglas internacionais utilizadas 

para denominar os pontos cardeais 
e colaterais derivam de palavras da 
língua inglesa: pontos cardeais – N 

(north), S (south), E (east) e W (west); 
pontos colaterais – NE (northeast), 
NW (northwest), SE (southeast), SW 
(southwest). No Brasil, no contexto 
didático, para indicar leste e oeste 
usamos as siglas das palavras em 
português: L e O. As grandes re-
giões foram estabelecidas pelo 
IBGE e também são chamadas re-
giões administrativas. Auxilie os 
estudantes a perceber que o nome 
de cada região está relacionado à 
sua localização no território do país. 

Retome com os estudantes os 
procedimentos necessários para 
utilizar a rosa dos ventos para loca-
lizar direções em um mapa. Ressal-
te que se deve posicioná-la ou ima-
giná-la no centro do mapa ou no 
ponto a partir do qual se pretende 
estabelecer as direções. A rosa dos 
ventos indicará os pontos cardeais 
e colaterais. Explique aos estudan-
tes que, quando dizemos que o 
estado do Paraná está localizado 
no sul do país, o ponto de referên-
cia para leitura do mapa é a cidade 
de Brasília, que está situada na re-
gião central do país. Proponha aos 
estudantes que determinem a lo-
calização de outros estados brasi-
leiros utilizando os pontos cardeais 
e os pontos colaterais. 

Os pontos cardeais nos dão qua-
tro direções básicas para localiza-
ção. Quando precisamos detalhar 
uma direção, podemos usar tam-
bém os pontos colaterais. Nessa 
faixa escolar, vamos trabalhar prio-
ritariamente com os pontos car-
deais, mas é possível incluir os co-
laterais nas atividades se considerar 
oportuno.

Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

Você já aprendeu que, para nos localizarmos, utilizamos os pontos cardeais 

norte (N), sul (S), leste (L) e oeste (O). Além desses quatro pontos principais, 

existem outros pontos que indicam as direções de forma mais precisa. Esses pon-

tos recebem o nome de pontos colaterais. Você já ouviu falar deles? Veja:

O nome de cada grande região brasileira foi definido com base nos pontos 

cardeais e colaterais. 

1  Com o professor, complete o quadro da página ao lado.

2  Observe o mapa abaixo e pinte as regiões brasileiras conforme a divisão no 

quadro da página seguinte. Preencha a legenda do mapa.

Elaborado com base 
em: IBGE. Brasil em 

números. Rio de 
Janeiro, 2016. p. 55.

Brasil: grandes regiões 
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Saiba mais
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Assim também aprendo
Pergunte aos estudantes se eles 

já vivenciaram alguma situação no 
dia a dia na qual não sabiam como 
chegar a um determinado local, 
seja no bairro onde moram, seja 
até mesmo dentro da escola, como 
os personagens da tirinha, Alecrim 
e Pimenta. Reforce com os estu-
dantes a informação de que para 
nos orientarmos por locais desco-
nhecidos precisamos de referên-
cias. Mencione alguns exemplos: 
caso seja preciso explicar a alguém 
como se chega à sala dos profes-
sores na escola onde estudam, 
tendo a sala de aula como ponto 
de partida, quais seriam as referên-
cias que eles dariam? Virar à es-
querda, descer as escadas, cami-
nhar alguns metros, por exemplo? 
No caso de um grupo de pessoas 
que esteja em uma trilha e precisa 
chegar a um determinado ponto, 
faz-se uso de um mapa e de uma 
bússola e observa-se que deve se-
guir na direção oeste da trilha, por 
exemplo. Essas situações demons-
tram a importância de referências 
para a orientação. 

Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

Região
Unidades da Federação

(estados e Distrito Federal)
Sigla Capital

Norte

Acre AC Rio Branco

Amapá AP Macapá

Amazonas AM Manaus

Pará PA Belém

Rondônia RO Porto Velho

Roraima RR Boa Vista

Tocantins TO Palmas

Nordeste

Alagoas AL Maceió

Bahia BA Salvador

Ceará CE Fortaleza

Maranhão MA São Luís

Paraíba PB João Pessoa

Pernambuco PE Recife

Piauí PI Teresina

Rio Grande do Norte RN Natal

Sergipe SE Aracaju

Sudeste

Espírito Santo ES Vitória

Minas Gerais MG Belo Horizonte

Rio de Janeiro RJ Rio de Janeiro

São Paulo SP São Paulo

Sul

Paraná PR Curitiba

Rio Grande do Sul RS Porto Alegre

Santa Catarina SC Florianópolis

Centro-Oeste

Distrito Federal DF Brasília

Goiás GO Goiânia

Mato Grosso MT Cuiabá

Mato Grosso do Sul MS Campo Grande

Leia a tirinha abaixo e discuta a questão com os colegas.

Assim também aprendo

ITURRUSGARAI, Adão. Os sonhos de Alecrim e Pimenta. Folha de S.Paulo. Disponível em: <www1.folha.uol.com.br>. Acesso em: ago. 2017.
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 ● O que aconteceu com Alecrim e Pimenta?

O grande problema enfrentado por Alecrim e Pimenta é que eles estavam sem 
referência, totalmente perdidos.
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 Objetivos do capítulo

• Introduzir a noção de escala com 
base nas relações de proporção.

• Identificar a passagem do espa-
ço geográfico tridimensional pa- 
ra o espaço bidimensional.

• Identificar os paralelos e meri-
dianos e sua importância no con-
texto espacial.

• Compreender altitude e curvas 
de nível.

• Reconhecer a importância da 
tecnologia usada na localização.

 Habilidades abordadas  
neste capítulo

BNCC
 EF05CI04  Identificar os prin-

cipais usos da água e de outros 
materiais nas atividades cotidianas 
e discutir os possíveis problemas 
decorrentes desses usos.

BNCC
 EF05GE06  Identificar e com-

parar transformações dos meios de 
transporte e de comunicação.

BNCC
 EF05GE10  Reconhecer e com-

parar atributos da qualidade am-
biental e algumas formas de polui-
ção dos cursos de água e dos ocea-
nos (esgotos, fluentes industriais, 
marés negras etc.).

Temas contemporâneos

• Preservação do meio am-
biente

• Ciência e tecnologia

 Orientações didáticas

Para iniciar

Explore a interdisciplinaridade 
com Arte. Comente que Torres 
García (1874-1949) foi um artista 
uruguaio. Para mais informações 
sobre o artista, acesse o site dispo-
nível em: <www.torresgarcia.org.
uy/bio.php>. Acesso em: fev. 2018.

Atividade 1

Os estudantes dessa faixa etária 
ainda podem apresentar dificulda-
de no reconhecimento e na confi-
guração dos países e continentes.

Leve para a sala de aula um 
mapa da América do Sul e inverta 
a sua posição N – S convencional, 
de modo que os estudantes per-
cebam essa inversão. Aproveite e 
explique a eles que os mapas po-

dem ser apresentados em qualquer posição, 
desde que se indique a posição N ou S, como 
feito na ilustração da página do Livro do Es-
tudante. 

Atividade 3

Explique aos estudantes que a linha imagi-
nária do equador está grafada no idioma ofi-
cial do Uruguai, o espanhol – ecuador. 

O capítulo amplia o estudo do processo da 
alfabetização cartográfica, consolidando os 
elementos básicos que compõem uma repre-

Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido

Nos mapas, podemos representar o espaço, o que contribui para localizar 

muitos lugares. Observe o mapa abaixo e depois responda às questões. 

1  O que o mapa acima está representando? 

2  Você sabe o que representam as duas linhas retas e paralelas observadas 

no mapa? 

3  O estado onde você mora está entre as duas linhas ou fora delas? 

4  Você acha que as linhas facilitam ou prejudicam a localização de lugares 

no mapa? Por quê?

O mapa está representando o continente sul-a mericano invertido em relação à 
sua representação mais comum, 
ou seja, de ponta-cabeça. 

A linha do equador e o trópico de Capricórnio. 

Resposta pessoal. 

Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes reconheçam que as linhas 
facilitam a localização de lugares nos mapas. Elas servem como referência. 

Para iniciar

 ❱ AmŽrica invertida, 
de Torres García, 1943 
(tinta sobre papel). 
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Capítulo

2 Representação e 
localização no espaço

sentação cartográfica. Alguns elementos tra-
balhados em anos anteriores serão aprofun-
dados, principalmente no que se refere às 
imagens tridimensional e bidimensional 
(representadas pela hipsometria, que é a 
representação da altitude por meio de cores). 

Em razão da complexidade do conteúdo, 
optou-se pelo aprofundamento neste ano, 
em função do desenvolvimento cognitivo dos 
estudantes dessa faixa etária.

5ACGHg19At_MP_U1_C2_028a045.indd   28 2/8/18   20:23



29

Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

UNIDADE 1 | CAPÍTULO 2 – MANUAL DO PROFESSOR 

 Orientações didáticas

Nas imagens apresentadas nes-
ta página, há uma hierarquia de 
escalas e, consequentemente, a 
representação de diferentes paisa-
gens.

Atividade 1

Se possível, mostre aos estudan-
tes os mapas das áreas representa-
das nas imagens de satélite. Apre-
sente a eles as diferenças entre as 
representações e as informações 
que se pode obter de cada uma.

Atividade 2

Para esta atividade traga para 
a sala de aula um mapa político 
do Brasil.

Esta atividade possibilita ao 
estudante trabalhar com a sua 
cidade e compará-la com a cida-
de das imagens. Caso a escola 
esteja localizada em um estado 
da região Nordeste, é possível 
ampliar o trabalho para as cone-
xões com Fortaleza.

Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido

 Representa•›es

Imagine que você está viajando pelo Universo em uma astronave e avista a 

Terra. Você saberia dar a localização do Brasil no mundo? Em seu município?

Observe as imagens abaixo e responda às questões. 

1  Com base nas imagens acima e no planisfério da página 14, anote em que 

porção do planeta o Brasil está situado. Na América do Sul.

2  Agora, com o auxílio do professor, preencha os quadros abaixo com os nomes de:

seu município

 

 

seu estado

 

 

seu país

 

 

Respostas pessoais.

 ❱ Imagens de 
satélite do 
planeta Terra, da 
mancha urbana 
de Fortaleza, no 
estado do Ceará, 
e da praia do 
Meireles, em 
Fortaleza, 2015.

❱ Imagens de 
satélite do 
planeta Terra, da 
mancha urbana 
de Fortaleza, no 
estado do Ceará, 
e da praia do 
Meireles, em 
Fortaleza, 2015.

IN
P
E
/A

rq
u
iv

o
 d

a
 e

d
it
o
ra

Dara SIO
, N

OAA, U
.S

. N
av

y,
 N

G
A

, 
G

E
B

C
O

/2
0
1
6
, 
D

ig
it

a
l 
G

lo
b
e
/G

o
o
g
le

 E
a
rt

h

Fortaleza
NNN

N

N

 CAPÍTULO 2 29

5ACGHg19At_MP_U1_C2_028a045.indd   29 2/8/18   20:23



Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

30 MANUAL DO PROFESSOR – UNIDADE 1 | CAPÍTULO 2

 Orientações didáticas

A localização e a análise corres-
pondem à primeira etapa dos tra-
balhos ligados à Cartografia. Há 
ainda mais duas etapas: correlação 
e síntese. Nos anos iniciais do En-
sino Fundamental, a etapa mais 
importante é a localização e, em 
seguida, a correlação. A etapa de 
síntese é a mais complexa, sendo, 
portanto, mais adequada para ci-
clos posteriores.

Vamos retomar as diferentes pos-
sibilidades de trabalho com repre-
sentações cartográficas: localização 
e análise – quando se trabalha com 
mapas que analisam um fenômeno 
isoladamente; correlação – quando 
se fazem combinações e/ou corre-
lações entre dois ou mais mapas 
com fenômenos diferentes repre-
sentados; síntese – quando se rela-
cionam várias cartas de localização 
e análise e obtém-se a síntese de 
um determinado espaço.

Nessa faixa etária, é importante 
trabalhar primeiro com a noção de 
proporção e, depois, introduzir a 
noção de escala. Neste segundo 
momento, há duas situações dis-
tintas: inicialmente, o entendimen-
to da noção de escala e, depois, a 
transformação das medidas de 
objetos e de distâncias tomadas 
com unidades de medidas não pa-
dronizadas em unidades de medi-
das do sistema métrico decimal. 
Explore esses conceitos com base 
em objetos colocados mais perto 
e mais longe, posicionados na sala 
de aula e no pátio da escola, por 
exemplo.

Atividade 3

A sequência de fotografias mos-
tra a ampliação da área da paisa-
gem. É possível dizer que são dife-
rentes paisagens, pois a ampliação 
da área (fotografia 3) mostra mais 
elementos do que é possível ver na 
fotografia 1. Essa proposta permi-
te o entendimento da noção de 
escala ao estabelecer compara-
ções na sequência de fotografias.

A fotografia 1 tem uma escala 
maior, pois mostra mais detalhes. 
A fotografia 3 tem uma escala me-
nor, pois mostra menos detalhes. 
Finalmente, a fotografia 2 tem uma 
escala média, pois mostra mais de-
talhes do que aquela feita na esca-
la menor (fotografia 3) e menos 

Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido

As representações espaciais, como mapas, fotografias aéreas, imagens de saté-

lite e croquis, permitem localizar pessoas, objetos e lugares. Permitem também 

conhecer o percurso de um rio, onde estão as montanhas mais altas ou as transfor-

mações ocorridas em uma cidade com o passar do tempo, por exemplo. Essas 

representações auxiliam na localiza•‹o de elementos no espaço.

Você já aprendeu que os mapas podem ser construídos com base em 

fotografias aéreas ou imagens de satélites. Porém, para confeccionar mapas, é 

muito importante ter outras informações: quanto mais perto estamos de uma 

pessoa ou de um objeto, mais detalhes percebemos; quanto mais longe, menos 

detalhes podem ser observados. 

Assim, em nosso dia a dia podemos enxergar os objetos com mais ou menos 

detalhes, mais próximos ou mais distantes. Essa ideia pode ser aplicada aos mapas.

3  Observe as três fotografias da mesma planta e depois responda às questões.

 ❱ Fotografias de azaleia. Parque Ibirapuera, no município de São Paulo, no estado de São Paulo, em 2017.

a) Qual fotografia foi tirada mais de perto e, portanto, mostra mais detalhes?

A fotografia 1.

b) Qual foi tirada mais de longe e, portanto, mostra menos detalhes?

A fotografia 3.

c) Qual mostra uma área maior? A fotografia 3.

d) Qual mostra uma área menor? A fotografia 1.

1 32
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detalhes do que aquela feita na escala maior 
(fotografia 1).

É importante que nessa faixa etária os es-
tudantes entendam apenas a noção de esca-
la; o trabalho propriamente dito com escala 
será feito em anos posteriores. Assim, não 
serão trabalhadas neste volume escala numé-
rica, escala gráfica, reduções e ampliações 
cartográficas, áreas mapeadas e detalhes 
compatíveis com cada escala.
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Atividade 4

A 100 metros de altura (primeira 
situação) são vistos poucos ele-
mentos, mas alguns detalhes são 
perceptíveis.

Analise com os estudantes o fato 
de que, quanto mais alto estiver o 
helicóptero, maior será a área 
abrangida, porém será mais difícil 
perceber detalhes do campus da 
Universidade de São Paulo.

Ressalte a diferença entre essas 
fotografias tiradas do helicóptero e 
as fotografias da página 30: as ima-
gens tiradas do helicóptero estão 
na visão vertical, enquanto as ima-
gens das flores de azaleia estão na 
visão frontal.

A 300 metros de altura (segunda 
situação), a área abrangida é maior, 
portanto são vistos mais elemen-
tos, como as ruas e o lago, mas os 
detalhes ficam menos nítidos. Re-
lembre os estudantes de que os 
mapas são feitos a partir de foto-
grafias verticais.

Reforce a questão da distância do 
observador e do nível de detalha-
mento obtido em cada situação, pois 
essa noção é fundamental para a 
compreensão do conceito de escala.

Para maior fixação e entendimen-
to, se possível, utilize sites que dis-
ponibilizam mapas e imagens de 
satélite on-line. Os estudantes po-
derão manipular, aproximar ou dis-
tanciar imagens e observar o que 
ocorre com os detalhes que podem 
ser visualizados em cada situação.

Aproveite essas atividades para 
retomar os tipos de fotografia aé-
rea com os estudantes: as fotogra-
fias oblíquas e as fotografias ver-
ticais. Retome com os estudantes 
que, para fazer os mapeamentos, 
são utilizadas as fotografias verti-
cais; se a superfície do município 
for grande, serão necessárias várias 
fotografias aéreas, que depois se-
rão emendadas para mapear toda 
a área.

Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido

4  Vamos ver como isso acontece nos mapas? As duas primeiras fotografias mos-

tram um helicóptero sobrevoando em diferentes alturas um prédio no campus 

da Universidade de São Paulo. Esse prédio foi fotografado pelo helicóptero 

nessas duas alturas. Em seguida, observam-se as fotografias e os mapas gera-

dos a partir delas. Com base nessas informações, responda à questão. 
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 ❱ Helicóptero a 
100 m de altura.

 ❱ Fotografia 
tirada a 100 m 

de distância.

 ❱ Helicóptero a 
300 m de altura.

 ❱ Fotografia 
tirada a 300 m 
de distância.

¥ Há diferença entre as fotografias tiradas de alturas diferentes? 

 Sim. Quando o helicóptero está a uma altura maior, ou seja, mais distante do 
prédio, a área fotografada é maior, porém os detalhes são menos visíveis. 
Quando o helicóptero está a uma altura menor, ou seja, mais próximo do 
prédio, uma área menor é fotografada, porém os detalhes são mais visíveis. 
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Atividade 5

Há diferentes escalas nesta pá-
gina, o que remete à hierarquia 
entre elas. Essa hierarquia nas es-
calas permite o trabalho com dife-
rentes paisagens, desde o prédio 
propriamente dito até o bairro, o 
município, o estado, etc.

Para ampliar o conteúdo desta 
página, peça aos estudantes que 
respondam oralmente às questões 
a seguir. Peça que observem aten-
tamente o primeiro mapa (5).

1. Qual cidade é a capital do 
Ceará? Onde se localiza no estado?

Resposta: Fortaleza. Localiza-se 
no norte do estado. 

2. Qual estado brasileiro está a 
oeste do Ceará?

Resposta: o Piauí.

3. O que está localizado ao nor-
te da capital do Ceará?

Resposta: o oceano Atlântico.

Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido

Ilustrador:

profissional que faz 
desenhos, ilustra•›es.

5  Um ilustrador que trabalha em uma editora precisa dese-

nhar, em um livro de Geografia, desde a sala onde ele 

trabalha no Brasil até o planeta Terra. Foram feitos dese-

nhos, plantas e mapas. Para que as representações coubessem em espaços de 

tamanhos parecidos no livro, ele reduziu cada uma delas quantas vezes foi 

necessário. Traçou oito quadrados e, dentro de cada um, fez as ilustrações. 

a) Observe as representações desta página e da seguinte e depois responda 

às questões. 
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Prédio da editora

Planisfério Sala dos ilustradores

Município de Fortaleza Brasil
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Mapas elaborados pelos autores em 2017 com base em: IBGE. Atlas geográfi co escolar: 
Ensino Fundamental – do 6o ao 9o ano. Rio de Janeiro, 2010. p. 10, 11 e 30.
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Atividade 6

Informe aos estudantes que pla-
neta é um corpo celeste de deter-
minada massa que gravita em torno 
de uma estrela. A Terra, planeta em 
que vivemos, faz parte do Sistema 
Solar, conjunto de planetas e de 
outros elementos que gravitam em 
torno do Sol. Os planetas que per-
tencem ao Sistema Solar são: Mer-
cúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, 
Saturno, Urano e Netuno. Plutão era 
considerado um planeta do Sistema 
Solar, mas a partir de 2006, em vir-
tude de suas reduzidas dimensões 
e algumas outras características, 
passou à categoria de planeta-
-anão, como Ceres (entre Marte e 
Júpiter) e Éris (depois de Plutão).

Depois da realização desta ativi-
dade, peça aos estudantes que 
comparem entre si as escolhas para 
indicar seus lugares de vivência. 
Questione se a sequência foi a 
mesma e, se houver diferenças, 
peça que comentem suas escolhas.

Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido

b) Numere as representações da página 32 e desta página na sequência cor-

reta. Comece pelo desenho que representa a menor área até chegar àque-

le que representa a maior área. 

c) Em quais das representações é possível localizar o Brasil? 6, 7 e 8.  

d) Qual representação mostra a maior área? 

A de número 8 (planisfério).

e) Qual desenho apresenta mais detalhes?  

6  No primeiro quadro abaixo, escreva seu endereço completo. Depois faça como 

na atividade 5: desenhe do menor espaço que você ocupa até o planeta em 

que você vive. 

Mapa elaborado pelos autores em 2017 com base em: IBGE. Atlas geográfi co escolar: 
Ensino Fundamental – do 6o ao 9o ano. Rio de Janeiro, 2010. p. 10, 11 e 30.

C
lá

u
d

io
 C

h
iy

o
/A

rq
u

iv
o

 d
a
 e

d
it
o

ra

Vista parcial do bairro

3

O de número 1 (sala dos ilustradores).
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Resposta pessoal.

 

Desenho do estudante. Desenho do estudante.

Desenho do estudante.Desenho do estudante.Desenho do estudante.
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Toda noção de escala está dire-
tamente ligada à Matemática. A 
escala constitui um dos pilares da 
representação cartográfica em fun-
ção da redução do espaço real para 
o espaço do papel, daí a importân-
cia desse trabalho conjunto.

As atividades iniciam com o estu-
do de proporção para depois tra-
balhar com a noção de escala.

O palmo é uma unidade de me-
dida não padronizada, já que cada 
pessoa tem um tamanho de mão 
diferente. As unidades de medi- 
das padronizadas de comprimento, 
usando o sistema métrico, nos per-
mitem fazer medições exatas.

Para compreender a escala de um 
mapa é importante conhecer o sis-
tema métrico decimal. Por exem-
plo: 1 cm – 100 m significa que cada 
1 centímetro representado no mapa 
equivale a 100 metros na realidade.

De acordo com as medidas obti-
das pelas meninas, a sala tem  
5 m × 7 m. Os estudantes devem 
fazer a representação no quadricu-
lado da página 35. Observe que 
cada lado do quadradinho repre-
senta um metro.

A fim de organizar o trabalho 
dos estudantes, considere os pés 
das meninas medindo 25 centíme-
tros.Na realidade, elas devem ter 
uma pequena diferença no tama-
nho dos pés em função da diferen-
ça de altura. Considere essa situa-
ção na sua sala de aula. Como o 
objetivo não é o detalhe da repre-
sentação, mas sim o trabalho com 
unidades de medidas não padro-
nizadas, padronize um só tamanho 
(nesse caso, 25 cm).

Em conjunto com o trabalho de-
senvolvido em Matemática, expli-
que aos estudantes, neste momen-
to, as conversões no sistema métri-
co decimal.

Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido

Quando queremos representar, em uma folha de papel, um objeto ou um 

espaço muito grande, precisamos reduzir seu tamanho, mantendo a propor•‹o.

Para representar sua carteira, por exemplo, você pode medir quantos palmos 

ela tem de um lado e quantos palmos ela tem do outro. Depois, você pode 

representá-la no papel, mantendo a relação entre as medidas dos lados em 

tamanho menor.

Podemos também fazer medições mais exatas. Para isso, precisamos conhe-

cer as unidades de medida. Veja quais são algumas delas.

quilômetro hectômetro decâmetro metro decímetro centímetro milímetro

(km) (hm) (dam) (m) (dm) (cm) (mm)

As unidades de medida de comprimento mais usadas são o centímetro, o 

metro e o quilômetro. Veja os exemplos abaixo.

 ❱ A capa de um livro é medida 
em centímetros.

 ❱ A largura de uma sala é 
medida em metros.

 ❱ A distância entre duas cidades 
é medida em quilômetros.
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Agora, veja como estas meninas fizeram para medir o comprimento e a lar-

gura da sala de aula. Esta sala lembra um retângulo. 

F
e

rn
a
n

d
o

 F
a
v
o

re
tt

o
/A

c
e

rv
o

 d
o

 f
o

tó
g

ra
fo

 ❱ É possível usar o pé para medir os 
lados da sala de aula.

Cada pé das meninas 
mede 25 cm.

1 pé – 25 cm

A menina de camiseta 
azul mediu 20 pés.

A menina de camiseta 
vermelha mediu 28 pés.

1

2

1 2
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Atividade complementar

Para ampliar o conteúdo desta página, 
aplique esta atividade de medir linhas cur-
vas em plantas e mapas.

Reproduza as imagens ao lado e peça aos 
estudantes que meçam as linhas curvas com 
um barbante. Depois, eles devem medir 
com a régua os barbantes esticados e ano-
tar as medidas.

5   cm

a)

7   cm

b)
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Com estas atividades estamos 
introduzindo as unidades de medi-
das padronizadas (sistema métri-
co). Trabalhe em conjunto com 
Matemática, pois os estudantes 
devem medir e comparar compri-
mentos dos lados da sala.

Atividade 7

Item a

Explique aos estudantes que a 
sala de aula é retangular; portanto, 
os lados 3 e 4 repetem os valores 
de 1 e 2. Auxilie-os na passagem 
de centímetros (cm) para metro (m).

Item b

Os estudantes deverão dese-
nhar um retângulo com lados de 
5 e 7 quadrados.

Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido

7  Observe como as meninas fizeram para representar a sala de aula. Lembre-se 

de que cada pé mede 25 cm.

a) Primeiro elas anotaram as medidas. Complete a tabela.

Lado da sala de aula
Número de 

pés medidos

Medida do lado 

da sala de aula

(em centímetros – cm)

Medida do lado da 

sala de aula

(em metros – m)

1

Menina de camiseta azul
20 500 5

2

Menina de camiseta 

vermelha

28 700 7

3

Menina de camiseta azul
20 500 5

4

Menina de camiseta vermelha
28 700 7

b) Depois, a menina de camiseta azul representou no quadriculado apenas o 

lado que mediu. Complete o desenho a partir das medidas dos outros lados.

1 m

35 CAPÍTULO 2

Em seguida, peça a eles que representem 
o comprimento dos barbantes no quadri-
culado. Lembre-os de que cada lado do 
quadradinho equivale a 1 cm.
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 Orientações didáticas

Se a sala de aula não tiver forma-
to retangular, realize esta atividade 
em uma quadra poliesportiva ou 
em outra área com este formato.

Os estudantes devem entender 
que, apesar de a sala de aula não 
ter mudado de tamanho, sua repre-
sentação pode ser feita em tama-
nhos diferentes. Esta atividade é 
importante para os estudantes em 
processo de alfabetização carto-
gráfica porque encaminha para o 
entendimento de escala nos ma-
pas. Eles podem, por exemplo, 
comparar o mapa do Brasil em di-
ferentes escalas.

Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido

8  Agora é sua vez! Meça a sala de aula onde você estuda utilizando o pé.

a) 1 pé – ______ cm. Respostas pessoais.

b) Preencha a tabela.

c) Utilizando os dados da tabela, represente nos quadriculados abaixo as me-

didas em metros (m) que você encontrou. Antes de fazer seu desenho, 

observe quanto mede cada lado do quadradinho.

Lado da sala 

de aula

Número de 

pés medidos

Medida do lado 

da sala de aula

(em centímetros – cm)

Medida do lado 

da sala de aula

(em metros – m)

1

2

3

4

1 m

1 m

d) A sala de aula foi representada em dois tamanhos diferentes. O tamanho 

real da sala de aula continua o mesmo? Explique.

Sim, o que mudou foi o tamanho da representação.

 

36 UNIDADE 1 
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 Orientações didáticas

Pesquise

Auxilie os estudantes nesta ativi-
dade. Oriente-os a pesquisar prefe-
rencialmente imagens de satélites, 
pois são facilmente encontradas na 
internet. Peça que selecionem ima-
gens de vários períodos. Fotografias 
antigas também são uma boa op-
ção. Alguns sites de prefeituras 
apresentam fotografias antigas e 
recentes de um local importante 
para a história do município.

Assim, o estudante terá diferen-
tes paisagens, em diferentes épo-
cas, que podem ser comparadas 
de modo a identificar as mudanças 
e permanências nessas paisagens 
ao longo do tempo. 

Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido

Pesquise fotografias, ilustrações, mapas, imagens aéreas ou imagens de satélite 

em diferentes escalas e de diferentes épocas da cidade ou da capital do estado onde 

você mora.

Atenção: as imagens precisam ser comparáveis. Cole no primeiro quadro abaixo a 

imagem mais antiga que você encontrou e, no segundo, a imagem mais recente.

Colagem do estudante.

Colagem do estudante.

1  Anote uma mudança importante da primeira para a segunda representação.

Resposta pessoal.

2  A área representada é a mesma? Converse com os colegas e o professor.
Resposta pessoal.

Pesquise

37 CAPÍTULO 2

5ACGHg19At_MP_U1_C2_028a045.indd   37 2/8/18   20:23



Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

38 MANUAL DO PROFESSOR – UNIDADE 1 | CAPÍTULO 2

Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido

 Representando altitudes

Você já ouviu falar na palavra altitude? Em que situação?

E na palavra altura? Será que elas têm o mesmo significado? 

O termo altura se refere à medida de uma pessoa ou de um objeto da base 

até o topo.

A altitude, por sua vez, é uma medida feita a partir do nível do mar. 

Normalmente é usada para se referir às formas do relevo.

Chamamos de relevo o conjunto das diferentes formas da superfície terrestre. 

Essas formas surgiram em diferentes épocas no planeta e estão sempre sendo 

modificadas pela ação da água, do vento, do Sol e do frio e também pelas for-

ças do interior da Terra. Essas mudanças fazem com que o relevo apresente 

diferentes altitudes. Observe as imagens.

1  Agora é sua vez! Forme um grupo com três colegas e meçam a altura de cada 

um. Anotem no caderno e comparem a diferença de altura entre vocês.

2  Você consegue perceber diferentes altitudes no lugar onde mora? Sua escola 

está situada na parte mais alta, mais baixa ou intermediária?

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.

Altura

 ❱ A altitude de 
qualquer ponto 
da superfície 
terrestre é 
medida a partir 
do nível do 
mar, que está a 
zero metro.

 ❱ A altura de 
uma pessoa é 
medida da 
base dos pés 
ao topo da 
cabeça.

Altitude

0 m

mar

Altitude

1 000 m

700 m

500 m

300 m

100 m
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 Orientações didáticas

As grandes formas do relevo ter-
restre são: montanha, planalto, 
planície e depressão.

No Brasil, o referencial zero de 
altitude (Datum Altimétrico Brasi-
leiro) está em Imbituba, no estado 
de Santa Catarina. Esse referencial 
é controlado pelo IBGE.

Lê-se na figura de altitude: cem 
metros acima do nível do mar, e 
assim por diante.

Atividade 1

Esta atividade pode ser traba-
lhada em conjunto com a disciplina 
de Matemática, pois os estudantes 
devem compreender as medidas 
de comprimento e compará-las.

Atividade 2

Considere que para a maioria 
dos estudantes dessa faixa etária 
é mais adequado referir-se ao lu-
gar de sua moradia por ser uma 
paisagem mais próxima do seu dia 
a dia. As paisagens do município 
são muito abstratas para grande 
parte dos estudantes. Analise com 
eles a altitude da escola levando 
em consideração as paisagens do 
entorno. Retome o fato de que 
mesmo nas cidades ou nos muni-
cípios mais planos há diminuição 
de altitude em direção aos rios.
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Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido

Você já pensou em como podemos representar as diferentes altitudes da 

superfície terrestre no mapa, que é plano? 

Para entender como isso é possível, primeiro acompanhe os exemplos com 

a altura. Depois vamos trabalhar com a altitude. Observe as duas fotos a seguir.

 ❱ Foram traçadas três curvas sobre a mão 
fechada para mostrar alturas diferentes. Faça o 
mesmo: feche sua mão e trace as três curvas, 
como na fotografia acima.

 ❱ Agora fique com a mão aberta, como na fotografia 
acima. Olhando para esta foto, você consegue 
identificar a curva que corresponde à parte mais 
elevada da mão? E a curva da parte mais baixa?
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1 2

3  Copie as curvas da fotografia 2 em uma 

folha de papel vegetal. Responda: É pos-

sível identificar a parte mais elevada e a 

mais baixa? Resposta pessoal.

4  Para identificar a parte mais elevada e a 

parte mais baixa, você deverá pintar 

a parte interna de cada curva com uma 

cor para representar uma altura diferen-

te. Escolha uma cor mais clara para pintar 

a parte mais baixa e, conforme for fican-

do mais elevado, use cores mais escuras. 

Cole seu desenho ao lado.

3 marrom-
-avermelhado

Sugestão de cores.

alaranjado

amarelo
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 Orientações didáticas

Este encaminhamento é de fun-
damental importância por trabalhar 
com sequência de imagens e foto-
grafias para o entendimento da 
passagem da imagem tridimensio-
nal para a imagem bidimensional. 
Essa construção conceitual permite 
que o estudante avalie posterior-
mente as representações de dife-
rentes paisagens quando represen-
tadas no papel (bidimensional).

Atividades 3 e 4

A parte mais elevada da mão 
tem uma curva menor. As outras 
duas partes são mais baixas e, por-
tanto, têm curvas maiores.

Na fotografia 2, chame atenção 
para a curva menor, no centro, que 
representa a parte mais elevada da 
mão quando fechada.

É ideal que os estudantes reali-
zem o processo descrito nesta ati-
vidade em sua própria mão. Inicial-
mente, fica mais fácil perceber as 
diferentes alturas da mão quando 
fechada se os estudantes a obser-
varem de lado.

Estimule a comparação entre as 
duas situações mostradas na pági-
na e auxilie os estudantes para que 
percebam a diferença. Na fotogra-
fia 1, com a mão fechada, eles con-
seguem ver nitidamente a parte 
mais elevada e a mais baixa. No 
plano, ao abrir a mão (fotografia 2), 
só percebem uma curva dentro da 
outra; fica difícil saber o que é mais 
elevado e o que é mais baixo.

Este é um dos procedimentos 
mais complexos da alfabetização 
cartográfica, pois envolve a passa-
gem da realidade (tridimensão) para 
a representação no plano (bidimen-
são) e sua aplicação na leitura dos 
mapas de altitudes e de relevo. 

Desenvolva pausadamente as 
etapas acima, em que se trabalha 
primeiro um exemplo com a altura. 
O objetivo é que os estudantes 
compreendam cada noção e con-
sigam, depois, ler com tranquilida-
de e segurança a base física de 
uma paisagem, representada por 
curvas de nível e depois pela hip-
sometria (representação da altitu-
de por meio de cores).
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 Orientações didáticas

Lembre os estudantes de que a 
altitude é medida a partir do nível 
do mar. 

Atualmente, para definir as cur-
vas de nível de um terreno, traba-
lha-se com sistemas computadori-
zados, de alta tecnologia, que 
definem a altitude e fazem o traça-
do das curvas. As situações apre-
sentadas nos exemplos servem 
apenas para facilitar a compreen-
são do conteúdo por parte dos 
estudantes, em um modelo didáti-
co adaptado para essa faixa etária.

Atividade 5

É importante ressaltar que as 
cores claras indicam as menores 
altitudes e as cores mais escuras 
representam as maiores altitudes.

Os estudantes poderão usar: cor 
1 – amarelo-claro; cor 2 – amarelo-
-escuro; cor 3 – alaranjado; cor 4 – 
marrom-avermelhado. Faça a leitu-
ra da legenda com os estudantes: 
o amarelo-claro indica a altitude de 
0 a 100 m; o amarelo-escuro indica 
a altitude de 100 a 200 m; o alaran-
jado, a altitude de 200 a 300 m; e 
o marrom-avermelhado, acima de 
300 m. Essas são as cores geral-
mente utilizadas para representar 
diferentes altitudes em mapas.

Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido

Você já viu como representar 

alturas nas atividades anteriores. 

Agora você vai representar alti-

tudes em um plano (no papel).

 ❱ Morro do Pão de Açúcar, no 
município do Rio de Janeiro, 

no estado do Rio de Janeiro, 2016.

Observe na figura abaixo como estão representadas as curvas de n’vel, ou 

seja, as linhas que unem os pontos de mesma altitude do morro.

5  Utilizando as curvas de nível da figura acima, complete o mapa de altitudes do 

morro do Pão de Açúcar de acordo com os seguintes passos.  

a) Pinte os espaços entre as curvas de nível do Pão de Açúcar. Lembre-se: as 

partes mais baixas devem ser pintadas com cores mais claras e as mais ele-

vadas, com cores mais escuras. 

b) Faça a legenda, preenchendo os quadrinhos ao lado das curvas de nível 

com as cores correspondentes.

c) Identifique o que está representado pelo símbolo  e anote no espaço aci-

ma, junto das curvas de nível.

Legenda
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 Orientações didáticas

Explique aos estudantes que um 
mapa físico representa altitudes, 
formas de relevo e rios. Em etapas 
posteriores, poderão ser trabalha-
das as diferentes paisagens em 
cada um desses conjuntos naturais.

Essa técnica de representação 
de altitudes é a mais utilizada e 
aparece em vários livros didáticos 
e atlas geográficos. É a representa-
ção da altitude por meio das cores.

Trata-se de uma técnica bas-
tante complexa e por isso deve 
ser trabalhada paulatinamente e 
em anos mais avançados do En-
sino Fundamental. Aqui, inicia-se 
com altura até chegar à altitude.

Atividade 6

Encaminhe a leitura do mapa 
destacando o predomínio da cor 
alaranjada ou marrom mais claro.

Atividade 7

Verifique se os estudantes com-
preenderam a representação das 
diferentes altitudes e incorporaram 
a passagem do espaço tridimen-
sional para o bidimensional. As 
áreas estão assinaladas no mapa.

Os estudantes deverão contor-
nar somente as áreas acima de 800 
metros, indicadas com a cor mar-
rom mais escura, de forma bem 
simples. Não é preciso copiar todos 
os detalhes do contorno, e sim a 
mancha geral. Fazer uma mancha 
estilizada.

Atividade 8

Oriente os estudantes a copiar 
a rosa dos ventos da página 26 em 
papel vegetal e em tamanho pe-
queno. Solicite que guardem a 
rosa dos ventos, que poderá ser 
usada posteriormente.

Oriente os estudantes a obser-
var que os picos e os montes estão 
localizados nas áreas mais eleva-
das, indicadas pela cor marrom 
mais escura (nesse caso, acima de 
800 metros de altitude).  

Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido

Observe agora o mapa do Brasil e veja como estão representadas as diferen-

tes altitudes.

6  De acordo com o mapa acima, quais são as altitudes predominantes no Brasil? 

7  Contorne no mapa, de forma simplificada, as áreas de maior altitude.

8  Volte à página 26 e copie a rosa dos ventos em papel transparente. Coloque-a 

no centro do mapa e responda no caderno: 

a) Em que direção fica o pico mais elevado do Brasil? 

b) Qual é o nome e a altitude desse pico?   

c) Qual é o pico ou morro mais próximo do lugar onde você mora? Qual é a 

altitude dele? Resposta pessoal. 

As altitudes predominantes no território brasileiro 
estão situadas entre 200 e 800 metros.

Na direção noroeste
 do Brasil.

Pico da Neblina, com 2 995 metros.

Predominante:

que ocorre 
em maior 
quantidade.

Mapa elaborado pelos autores em 2016. Passagem da técnica de sombreamento para isolinhas. IBGE. 
Atlas geográfi co escolar. 7. ed. Rio de Janeiro, 2016. p. 88, 170-171 e 176.
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Atividade complementar

Providencie para os estudantes um sistema de quadrícula 
alfanumérica como o do modelo.

Em seguida, peça a eles que marquem com pontos o cru-
zamento das linhas: 17H, 17B, 14E, 10B, 4B, 1D, 2E, 1F, 4H, 10H. 
Por fim, eles devem ligar os pontos nesta mesma sequência.

1. O que apareceu?

Resposta: um peixe.

2. Agora pinte com as cores de que você mais gosta.

 Orientações didáticas

Para os pequenos mapas de lo-
calização apresentados nas laterais 
das fotografias, considere que nes-
sa faixa etária os estudantes estão 
em processo de alfabetização car-
tográfica. Portanto, o mapa serve 
para introduzir a noção de localiza-
ção espacial, e não para trabalhar 
noções mais complexas de carto-
grafia. Chame a atenção da turma 
para o significado do termo hemis-
fério, que é “metade da esfera”, o 
que pode auxiliá-los na compreen-
são e assimilação do conteúdo.

O objetivo da atividade é fami-
liarizar os estudantes com a locali-
zação dos países por meio da lei-
tura dos mapas, aprendendo a 
consultar informações neles.

Se possível, retome conteúdos 
dos volumes anteriores, sobre lo-
calização dos objetos a partir de 
um sistema de quadrículas. Veja 
mais um exemplo a seguir e, se ne-
cessário, como reforço, trabalhe a 
atividade com os estudantes.

Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido

 Paralelos e meridianos

No planisfério e no globo terrestre, há linhas horizontais e verticais que se cruzam. 

Elas não existem na realidade. Foram traçadas para facilitar a localização exata de 

determinado ponto nos continentes e nos oceanos. São linhas imaginárias cha-

madas paralelos e meridianos. 

A linha do equador é o paralelo maior e mais importante. Ela divide a Terra 

em hemisfério norte (setentrional) e hemisfério sul (meridional). Outros paralelos 

importantes são o trópico de Câncer, o trópico de Capricórnio e os círculos 

polares Ártico e Antártico. 

O meridiano de Greenwich é o meridiano mais importante. Ele divide a Terra 

em hemisfério oeste (ocidental) e hemisfério leste (oriental). Todos os meridianos 

têm o mesmo tamanho e seguem de um polo 

a outro. 

IBGE. Atlas geográfi co escolar.
7. ed. Rio de Janeiro, 2016. p. 24.
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 ❱ Os paralelos são as linhas 
imaginárias horizontais. 

 ❱ Os meridianos são as 
linhas imaginárias verticais. 

1  Após ler o texto e observar os mapas acima, responda às questões. 

a) Qual paralelo divide o planeta Terra nos hemisférios norte e sul? 

A linha do equador. 

b) Qual linha imaginária divide o planeta Terra nos hemisférios leste e oeste? 

O meridiano de Greenwich. 

c) Em quais hemisférios (sul, norte, leste ou oeste) está localizado o Brasil? 

A maior parte do território brasileiro está situada no hemisfério sul (uma

pequena parte no hemisfério norte) e no hemisfério oeste (ocidental).

Polo: 

cada uma das duas extremidades do 
planeta Terra: o polo norte e o polo sul. 
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 ❱ Monumento Marco Zero 
da linha do equador, na 
cidade de Macapá, capital 
do estado do Amapá, 2017.Z
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2  Observe a fotografia abaixo e responda às questões.

a) O que a fotografia está representando? 

b) É possível enxergar os paralelos e os meridianos? 

a) A fotografia está 
representando um ponto por 
onde passa a linha do equador. 
b) Não, porque são linhas 
imaginárias. Elas não existem na 
realidade, mas foram criadas para 
facilitar a localização no globo.

Observe ao lado o mapa do Brasil.  
Depois, responda às questões.

a)  Qual é o paralelo que corta dois es-
tados com abastecimento de água e 
rede de esgoto em melhores condi-
ções de atendimento à população? 
Quais são esses estados?

Trópico de Capricórnio. Os 

estados são São Paulo e 

Paraná.

b)  Em quais atividades os seres huma-
nos usam água? 

c)  Quais são as principais causas da poluição da água? 

 

Espera-se que os estudantes respondam que os seres humanos usam água no 
consumo, na higiene pessoal, na limpeza e no preparo de alimentos, na irrigação 
de plantios, na limpeza de moradias, etc. 

Entre as principais causas da poluição da água estão: o esgoto (doméstico 
e industrial) despejado em rios e mananciais; a contaminação de rios e das 
águas subterrâneas por agrotóxicos e fertilizantes, o garimpo, etc.

Pesquise

Brasil: Água e esgoto – 2010

Elaborado com base em: GIRARDI, Gisele; ROSA, Jussara.
Atlas geográfi co. São Paulo: FTD, 2016. p. 81.
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 Orientações didáticas

Explique aos estudantes que os 
paralelos e os meridianos são li-
nhas imaginárias e que a indicação 
dos lugares por onde eles passam 
é só uma referência para a localiza-
ção daquela linha. Eles não existem 
traçados na realidade. Reforce que 
no Brasil temos dois paralelos prin-
cipais: o equador e o trópico de 
Capricórnio.

Pesquise

Analise as informações sobre 
abastecimento de água e esgota-
mento sanitário no Brasil com des-
taque para a região Norte, que 
possui o maior número de domicí-
lios com abastecimento de água e 
esgoto inadequados. Por outro 
lado, o melhor atendimento aos 
domicílios está nos estados de São 
Paulo e do Espírito Santo, nos es-
tados da região Sul e no Distrito 
Federal.
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Tecnologia usada para localização

A tecnologia tem ajudado a sociedade a alcançar objetivos e a desenvolver 

diversas atividades. A internet, por exemplo, é utilizada por muitas pessoas para 

trabalhar, estudar e para o lazer em vários lugares do mundo. 

Atualmente as pessoas podem contar com o 

GPS para se localizar. O GPS funciona a partir de 

sinais enviados por satélites que estão em órbita 

ao redor do planeta Terra.

GPS:

sistema de orientação por satélite. 
Sigla da expressão inglesa Global 

Positioning System, que, em 
português, significa ”Sistema de 
Posicionamento Global“.

2. O GPS informará a localização da pessoa. A partir disso, aplicativos com 
mapas podem indicar trajetos a serem percorridos, o tempo de viagem, etc.

1  Como o GPS recebe informações sobre a localização geográfica no planeta Terra? 

2  Suponha que você e sua família vão visitar de car-

ro um parente que acabou de se mudar para outra 

cidade. Sua família ainda não conhece o trajeto 

que deve ser feito. Como o GPS pode ser útil pa-

ra essa viagem?

O GPS recebe sinais que são enviados por satélites que estão em órbita ao redor 
da Terra. 
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 ❱ Muitos aparelhos celulares possuem aplicativos com 
dispositivo de localização por sinais de satélites que orbitam a 
Terra. Com eles, podemos saber a nossa posição em relação a 

qualquer lugar no planeta. Além disso, o GPS calcula o tempo de 
um percurso e sugere o melhor trajeto a ser feito. Para usar esse 

dispositivo em celulares, é importante ter acesso à internet. 
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Os elementos representados 
nesta página não estão em 
mesma proporção de tamanho.
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Texto complementar

Breve histórico do sistema 

GPS

[...] O GPS surgiu com objeti-
vos bélicos, ou seja, com o objeti-
vo de facilitar os deslocamentos 
de tropas, a localização de tropas 
inimigas e a navegação de alta 
precisão para transporte militar e 
de mísseis. Seu uso foi testado na 
Guerra do Golfo, facilitando a lo-
comoção das tropas no deserto. 
Os mísseis passaram a atingir seus 
alvos com erros mínimos. Em 
1980, o então presidente Ronald 
Reagan (1911-2004) autorizou o 
uso civil do sistema. Em 1994, o 
sistema atingiu sua configuração 
final, e a partir daí foi possível 
integrá-lo totalmente às operações 
de levantamentos terrestres. Des-
de então, alavancado pelas neces-
sidades apresentadas pela socie-
dade, o sistema Global Positioning 

System - GPS (Sistema de Posicio-
namento Global) tornou-se um 
forte concorrente dos meios tra-
dicionais de levantamentos, bem 
como um instrumento eficaz de 
apoio à navegação marítima, aé-
rea e terrestre. Com a chegada do 
GPS, criaram-se novas frentes de 
trabalho. Esse fenômeno pode ser 
notado com a abertura e operação 
de empresas especializadas no uso 
e aplicação desse sistema, assim 
como com a abertura de represen-
tações técnicas e comerciais vol-
tadas para a venda e manutenção 
dos receptores GPS.

[...]

CARVALHO, Edilson Alves de; 
ARAÚJO, Paulo César de. Leituras 

cartográficas e interpretações 

estatísticas II. Natal: EDUFRN, 
2009. Disponível em: <www.

ead.uepb.edu.br/arquivos/
cursos/Geografia_PAR_UAB/
Fasciculos%20-%20Material/
Leituras_Cartograficas_II/Le_

Ca_II_A08_MZ_GR_260809.pdf>. 
Acesso em: fev. 2018.

Texto complementar

Jovens e o acesso à internet

[...] 

Publicação divulgada pelo Fundo das Nações Unidas para a In-

fância (Unicef) no início da semana [11 dez. 2017] mostrou que milhões 

de crianças e adolescentes estão sendo deixados para trás no uso da 

internet.

Cerca de um terço dos jovens (entre 15 e 24 anos) em todo o mun-

do – ou 346 milhões – não está on-line, exacerbando as desigualdades 

e reduzindo a capacidade de meninas e meninos de participar em uma 

economia cada vez mais digital.

O relatório explora benefícios que a tecnologia digital pode ofe-

recer às crianças e aos adolescentes mais desfavorecidos, inclusive 

aqueles que crescem na pobreza ou são afetados por emergências 

humanitárias. Isso inclui aumentar seu acesso à informação, construir 

habilidades para o local de trabalho digital e dar-lhes uma plataforma 

para que se conectem e comuniquem seus pontos de vista.

O relatório também apresenta diferentes maneiras pelas quais a 

tecnologia digital está afetando a vida e as chances de meninas e me-

 Orientações didáticas
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3  Observe o mapa abaixo e responda às questões. 

Planisfério: países onde as pessoas têm acesso à internet – 2014
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a) Em quais hemisférios há países nos quais as pessoas têm acesso à internet? 

Em todos os hemisférios: norte, sul, leste e oeste. 

b) Existem países nos quais não há informações sobre o acesso de pessoas à 

internet? Em caso afirmativo, em qual(is) hemisfério(s) eles se localizam? 

Sim, no hemisfério norte. 

c) Você e sua família têm acesso à internet? Onde você costuma acessá-la? 

Resposta pessoal. Caso o estudante responda que sim, ele pode mencionar que 

têm acesso à internet pelo celular, disponibilizado seja pela operadora do celular, 

seja pela rede wi-fi da moradia ou de lugares ou estabelecimentos como praças, 

shopping centers, restaurantes.

 

Elaborado com base em: IBGE. Atlas geográfi co escolar. 7. ed. Rio de Janeiro, 2016. p. 84.   
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ninos, identificando perigos e oportunidades. O documento argumen-

ta que governos e setor privado não têm acompanhado o ritmo das 

mudanças, expondo crianças e adolescentes a novos riscos e danos e 

deixando para trás milhões de desfavorecidos.

Somente uma ação coletiva – por parte de governos, setor priva-

do, organizações que defendem os direitos da infância e adolescência, 

universidades, famílias e os próprios meninos e meninas – pode ajudar 

a assegurar a igualdade de oportunidades no espaço digital e tornar 

a internet mais segura e mais acessível para crianças e adolescentes, 

disse o relatório do Unicef.

[...]

O relatório também examina como a internet aumenta a vulnera-

bilidade de crianças e adolescentes a riscos e danos, incluindo o uso 

indevido de suas informações privadas, o acesso a conteúdos prejudi-

ciais e o cyberbullying. A presença onipresente de dispositivos móveis, 

segundo o relatório, fez o acesso on-line ser menos supervisionado 

para muitos meninos e meninas – e potencialmente mais perigoso.

[...]

UNICEF: um terço dos jovens do mundo não tem acesso à internet. 

Organiza•‹o das Na•›es Unidas no Brasil. Disponível em: <https://

nacoesunidas.org/unicef-um-terco-dos-jovens-do-mundo-nao- 

tem-acesso-a-internet>. Acesso em: fev. 2018.
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 Objetivos do capítulo

• Identificar transformações nas 
paisagens urbanas.

• Observar aspectos relacionados 
à qualidade de vida nas grandes 
cidades brasileiras.

• Compreender as formas das ci-
dades e as diferentes funções 
que elas podem adquirir no seu 
processo de expansão.

 Habilidades abordadas  
neste capítulo

BNCC
 EF05CI03  Selecionar argu-

mentos que justifiquem a importân-
cia da manutenção da cobertura 
vegetal para a manutenção do ciclo 
da água, a preservação dos solos, 
dos cursos de água e da qualidade 
do ar atmosférico.

BNCC
 EF05GE03  Identificar as for-

mas e funções das cidades e analisar 
as mudanças sociais, econômicas e 
ambientais provocadas pelo seu 
crescimento.

BNCC
 EF05GE04  Reconhecer as ca-

racterísticas da cidade e analisar as 
interações entre a cidade e o cam-
po e entre cidades na rede urbana.

BNCC
 EF05GE08  Analisar transfor-

mações de paisagens nas cidades, 
comparando sequência de fotogra-
fias, fotografias aéreas e imagens 
de satélite de épocas diferentes.

Temas contemporâneos

• Preservação do meio am-
biente 

• Ciência e tecnologia
• Diversidade cultural

 Orientações didáticas

Nas representações urbanas, 
tema central deste capítulo, serão 
vistas as transformações nos es-
paços urbanos e alguns proble-
mas decorrentes do crescimento 
desordenado.

Para iniciar

Se houver possibilidade, é inte-
ressante proporcionar um mo-
mento para os estudantes escuta-
rem a canção “Meus tempos de 
criança”. Essa canção foi compos-
ta em 1957 e fala sobre as mudan-
ças que ocorrem nas cidades. 

Provavelmente, ao escutá-la, os estudantes 
estranharão o arranjo musical, mas isso é 
importante para ampliar o repertório cultu-
ral deles sobre a tradição da Música Popular 
Brasileira. 

A letra da canção tem por objetivo sensi-
bilizar os estudantes em relação às memórias 
e às transformações urbanas. 

Na atividade 1, questione os estudantes se 
eles brincam em calçadas e de quê, se eles 
imaginam que todas as crianças da cidade 

brincam das mesmas brincadeiras nas ruas, 
ou se há variações dos tipos de brincadeira 
entre os bairros. É importante ressaltar que 
existem muitas diferenças estruturais, econô-
micas, sociais e culturais entre as cidades e 
dentro delas, nos bairros.

Em geral, é comum que os espaços mais 
urbanizados apresentem intenso tráfego de 
veículos e de transporte coletivo, além de 
muitos objetos nas calçadas (como pontos 
de ônibus, lixeiras, postes, telefones  públicos). 

Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido
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Leia esta letra de uma canção composta há 60 anos, e depois responda 

às questões.

Meus tempos de criança

Eu daria tudo que eu tivesse

Pra voltar aos tempos de criança

Eu não sei pra quê que a gente cresce

Se não sai da gente essa lembrança

Aos domingos, missa na matriz

Da cidadezinha onde eu nasci

Ai, meu Deus, eu era tão feliz

No meu pequenino Miraí 

[...]

Eu, igual a toda meninada

Quanta travessura que eu fazia

Jogo de botões sobre a calçada

Eu era feliz e não sabia

ALVES, Ataulfo. Meus tempos de criança. 

8 sucessos de Ataulfo Alves 

e suas pastoras. 

Sinter, 1968. 1 LP. Faixa 4.

Para iniciar

1  Você conhece o jogo de botões? Já brincou disso alguma vez? No muni-

cípio onde você mora, as crianças brincam desse jogo sobre as calçadas? 

2  Você conhece os jogos e as brincadeiras da infância de seus pais e avós? 

Você brinca da mesma forma que eles brincavam? Resposta pessoal.

3   Você sabe o que é uma igreja matriz? A cidade onde você mora tem uma? 

Ela é antiga? Onde se localiza? Resposta pessoal.

Resposta pessoal.

UNIDADE 1 46

Capítulo

O desenvolvimento
do espa•o urbano3 
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 Orientações didáticas

Lembre os estudantes de que o 
município abrange a cidade e o 
campo. Geralmente, o município 
tem a zona urbana e a zona rural.

A Igreja Matriz da cidade de Mi-
raí (MG), a Paróquia de Santo An-
tônio, localiza-se na praça principal 
da cidade, a Praça Dr. Miguel Pe-
reira, e foi tombada pelo Instituto 
Estadual do Patrimônio Histórico, 
Artístico e Cultural de Minas Ge-
rais, em 2005, com o objetivo de 
preservar a história da cidade. 

Atividade 2

Esta atividade trabalha patri-
mônios históricos e culturais no 
lugar de vivência dos estudantes 
e as razões culturais, sociais e po-
líticas para que assim fossem con-
siderados. É importante discutir 
com os estudantes a relação de 
pertencimento e o cuidado da so-
ciedade com o patrimônio histó-
rico identificado.

Verifique a existência de patri-
mônios no seu município ou esta-
do. Como estão conservados? Por 
que foram tombados? Como se 
inserem no município ou no estado 
atualmente?

Dessa forma, a calçada e as ruas passaram a 
ter pouco espaço para as crianças brincarem.

Na atividade 2, verifique se os estudantes 
conhecem as brincadeiras e as histórias de 
infância de seus familiares. Aproveite para 
estabelecer comparações entre os diferentes 
modos de brincar em épocas distintas e a 
influência do crescimento urbano nas manei-
ras de se divertir.

Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido

 As transformações das paisagens urbanas

O município de Miraí, localizado no estado de Minas Gerais, é considerado 

pouco populoso: tem aproximadamente 15 mil habitantes, segundo o IBGE. 

Observe nas fotografias a seguir as transformações que ocorreram na paisagem 

desse município e localize a igreja matriz.

A Igreja Matriz de Santo Antônio foi tombada pelo Instituto Estadual do 

Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de Minas Gerais no ano de 2005, com 

o objetivo de preservar parte da história da cidade. Quando dizemos que um 

edifício foi tombado pelo Patrimônio Histórico, significa que ele deve ser pre-

servado, cuidado e não pode ser alterado por reformas sem autorização dos 

órgãos competentes. 

1  Que elementos demonstram a passagem do tempo entre as fotografias 1 e 2? 

Na fotografia 2, há construções no morro que não aparecem na fotografia 1.

Por outro lado, muitas construções da fotografia 1 desapareceram, dando lugar

a outras, que aparecem na fotografia 2.

2  No município ou estado onde você mora existe algum edifício ou espaço que 

foi tombado como Patrimônio Histórico e Cultural? Pesquise e converse com 

os colegas e o professor. Resposta pessoal. 

21

 ❱ Vista de Miraí, no estado de Minas 

Gerais, com a igreja matriz ao fundo, 

em cerca de 1952.

 ❱ Vista de Miraí, em 2017.
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 Orientações didáticas

O município do Recife tem mais 
de 1 500 000 habitantes e a região 
metropolitana do Recife tem 
4 000 000 habitantes aproximada-
mente.

Explique aos estudantes que a 
verticalização é um processo ca-
racterístico dos grandes centros 
urbanos, que permite que em uma 
parcela menor de terreno sejam 
construídas múltiplas moradias ou 
salas para os prestadores de ser-
viços (consultórios médicos, escri-
tórios, etc.).

Na maioria das situações ocorre 
valorização imobiliária, pois um pré-
dio vertical contém mais unidades 
do que um conjunto de casas e, por 
esse motivo, é mais lucrativo para o 
construtor, além de, geralmente, 
valorizar o bairro em que se encon-
tra. Explique aos estudantes que os 
edifícios foram criados para ampliar 
os espaços habitáveis em áreas ur-
banas densas, onde existe pouco 
espaço para ocupação do solo.

Explique aos estudantes que des-
de meados do século XX as transfor-
mações das paisagens se intensifi-
caram, daí a existência de paisagens 
com predominância de elementos 
culturais nas grandes cidades.

Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido

3  As fotografias abaixo mostram a mesma área da praia de Boa Viagem, no Recife, 

Pernambuco. Observe-as e verifique as mudanças ocorridas com o tempo. 

•  Compare as paisagens das fotografias A e B. Em qual delas é possível ob-

servar mais elementos culturais? Por quê?

4  Agora, leia o relato de um arquiteto e urbanista que mora no Recife há anos.

Na fotografia B, porque houve a construção de prédios na avenida em frente à 
praia e há mais guarda-sóis e carros na avenida. Espera-se que os estudantes 
indiquem que desde meados do século XX as transformações das paisagens se 
intensificaram, daí a predominância de elementos culturais nas grandes cidades.

A B

 ❱ Praia de Boa Viagem, em 1950.  ❱ Praia de Boa Viagem, em 2017.

• Segundo o texto, o que ocorreu na praia de Boa Viagem a partir das décadas 

de 1950 e 1960? O aumento de moradias, inclusive por meio da verticalização.

5  Neste capítulo estamos estudando características dos ambientes urbanos. 

Converse com os colegas e o professor e responda: qual é a diferença entre 

cidade e município? 

[...] Eu me lembro de que Boa Viagem, em 1945, era exclusivamente a avenida 

e um pequeno retorno na direção para o centro [...]. O bairro era um povoado [...]

distante. Aos poucos, foi mudando. Passou de lugar de 

banho para ter casas grandes [...]. E, quando muda o 

conceito de praia para moradia, verticaliza. Eu imagi-

no que a verticalização tenha começado nas décadas 

de 1950 e 1960 mesmo [...]. Hoje [...] você tem a praia, 

mas ninguém quer saber dela, porque ela não tem as 

mesmas condições salutares daquela época. [...]

MENEZES, José Luiz Mota. A evolução do Recife. Disponível em: <http://especiais.ne10.uol.

com.br/recifeeacopa/recife.html>. Acesso em: jan. 2018.
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Verticalização: 

processo de criar edifícios 
verticais. Assim, em um 
espaço menor de solo 
podem-se construir múlti plas 
moradias ou salas de 
prestadores de serviços 
(consultórios médicos, 
escritórios, etc.). 

5. O município é um ente federativo definido na Constituição Federal. A maioria 
dos municípios brasileiros é formada por uma parte urbana e uma parte rural 

administradas por um prefeito. Assim, o município é uma 
unidade administrativa mais abrangente, que engloba a 

cidade e o campo. Alguns municípios brasileiros só têm área urbana. 
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Converse com os estudantes so-
bre possíveis causas e consequên-
cias dos problemas urbanos retra-
tados nas imagens. De forma geral, 
as populações menos favorecidas 
se instalam em áreas de risco e sem 
infraestrutura, pois os terrenos são 
menos valorizados e, portanto, 
mais baratos. Além disso, muitas 
dessas áreas são ocupadas de for-
ma irregular. A ausência de coleta 
de lixo, por exemplo, faz com que 
ele se acumule às margens dos 
rios, poluindo as águas e expondo 
os moradores a doenças. A ocupa-
ção de encostas, por sua vez, pode 
causar deslizamentos e acidentes 
graves, muitas vezes fatais.

Atividade 6

Item a

Na charge, a “cidadania” está 
representada desabando, como as 
construções.
Item b

As ocupações irregulares de 
áreas de encosta retiram a cobertu-
ra vegetal do terreno, deixando-o 
mais vulnerável à erosão. Quando 
há chuvas intensas, podem ocorrer 
deslizamentos que causam aciden-
tes, afetando a qualidade de vida 
dos habitantes que moram nesses 
locais.
Item c

De forma geral, cidadania é a 
qualidade de ser cidadão, com 
consciência de seus direitos e de-
veres. Significa também participar 
ativamente da sociedade. É uma 
condição que envolve as pessoas 
e o governo. Assim, esse problema 
não é um exemplo de cidadania.

Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido

Qualidade de vida:

indicador do nível das condições 
básicas para o bem-estar das 
pessoas, como a qualidade do 
am biente físico, do acesso a 
saúde, moradia, educa ção e lazer. 

Erosão:

remoção e transporte de grãos 
da superfície terrestre.

Vimos que, com o passar do tempo, as paisagens urbanas podem sofrer 

muitas transformações: novos elementos são construídos, antigas construções 

são demolidas ou renovadas, o espaço nas cidades é ocupado de forma cada 

vez mais intensa. 

Na maior parte das cidades brasileiras essas transformações ocorrem de forma 

rápida e espontânea, sem planejamento. Esse crescimento desordenado costuma 

gerar problemas que comprometem indicadores de qualidade de vida de seus 

habitantes. A construção de moradias e indústrias em áreas de encostas, de ma-

nanciais ou sem infraestrutura está diretamente relacionada a problemas ambientais, 

como a erosão do solo e a poluição dos 

rios e córregos. Esses problemas afetam 

a vida da população dessas áreas, que 

sofre com doenças e falta de moradias 

e saneamento adequados. Veja a foto-

grafia ao lado.

6  Analise a charge e, depois, converse com os colegas e o professor. 

a) Que problema característico das 

grandes cidades brasileiras é retra-

tado na charge?

b) Como esse problema afeta a quali-

dade de vida dos habitantes desses 

lugares?

c) Em sua opinião, esse problema é um 

exemplo de cidadania?

7  Qual é a importância de se preservar as áreas verdes nos grandes centros urbanos?
As áreas verdes melhoram a qualidade do ar e podem, em áreas com rios e córregos, 
evitar desmoronamentos e preservar o curso da água.

 ❱ Moradias construídas às margens do rio 
Faria-Timbó, poluído pelo despejo de esgoto 
sem tratamento, na cidade do Rio de Janeiro, 
no estado do Rio de Janeiro, em 2017.
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6. b) Os deslizamentos de terra destroem as moradias e podem causar graves 
acidentes, às vezes fatais.

Resposta 
pessoal.

6. a) É 
retratada a 
ocupação 
irregular de 
áreas de 
encosta e os 
deslizamentos 
de terra.

49 CAPÍTULO 3

5ACGHg19At_MP_U1_C3_046a063.indd   49 2/8/18   20:28



Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

50 MANUAL DO PROFESSOR – UNIDADE 1 | CAPÍTULO 3

 Orientações didáticas

Atividade 9

Esta é uma oportunidade de tra-
balhar com os estudantes o dese-
nho de experimentos. Estimule a 
discussão sobre a importância de 
um grupo-controle (embora sem 
utilizar a expressão) na situação 
experimental: comparamos os re-
sultados observados no montinho 
coberto com lona plástica com os 
do outro montinho, que pode ser 
considerado um controle por estar 
sem a proteção da lona. 

Favoreça também a discussão 
sobre a condução adequada do 
experimento, de forma que possi-
bilite a comparação entre a situa-
ção-controle (sem cobertura com 
lona) e a situação experimental 
(com lona). No caso, se os regado-
res tiverem aberturas muito dife-
rentes, ou se estiverem posiciona-
dos a alturas muito diferentes dos 
montinhos, a intensidade da chuva 
que simulamos cair sobre eles será 
diferente, o que deixará de carac-
terizar as duas situações como 
comparáveis.

Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido

 Cobrir o solo com uma lona plástica ajuda a conter um desmoronamento? Que 

tal, com um colega, fazer o teste e responder a essa pergunta?

• Façam dois montinhos do mesmo tamanho, utilizando essa mistura de areia 

com terra.

• Cubram somente um dos montinhos com uma lona plástica.

• Utilizem regadores para simular fortes chuvas caindo sobre esses montinhos. 

Posicionem cada um dos regadores aproximadamente a uma mesma altura 

de cada um dos montinhos.

8

  Converse com os colegas e o professor e ajude a esclarecer as dúvidas destas 

crianças.

9
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Por que não 
cobrimos os 

dois montinhos 
com lona?

 Menino faz um montinho e menina cobre outro 
com lona plástica.

 Crianças utilizam regadores com água para 
simular chuva sobre os montinhos.

Por que 
os dois regadores têm 

de estar aproximadamente 
a uma mesma altura 

dos montinhos?
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Neste momento os estudantes 
praticam a escrita de relatórios. 
Isso ocorre em outras atividades 
deste livro. Analise com eles os 
modelos de relatório apresenta-
dos, criando condições para que 
se apropriem desse gênero textual.

Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido

 Ajude a terminar o relatório que algumas crianças começaram a fazer. Depois, 

faça mais um desenho para ilustrar o que aconteceu com o montinho coberto 

com lona.

10
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Partículas de solo 
removidas e 
transportadas 
montanha abaixo.
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 Montinho sem lona pl‡stica.

Desenho do estudante.

Problema investigado: Usar lona plástica ajuda a conter 

um desmoronamento de terra?

O que fizemos: Simulamos a chuva caindo em montanhas. 

Primeiro, nós fizemos dois montinhos com uma mesma mistura de areia

e terra. Os dois tinham aproximadamente o mesmo tamanho .

Depois, nós molhamos cada um deles com um regador de água. Os regadores

eram parecidos e foram posicionados a uma mesma altura dos montinhos .

O que observamos : Constatamos que, no montinho sem lona 

plástica, os pingos de água caíam e faziam com que os grãos de terra

fossem removidos e transportados para baixo. A corrente de água que descia

também provocava a remoção e o transporte de grãos .

No montinho coberto com lona isso não aconteceu .

O que concluímos: Depois de termos discutido, concluímos 

que cobrir com lona as encostas mais íngremes de um morro que sofre risco de

desmoronamento pode contribuir para minimizar deslizamentos de terra que 

seriam provocados por fortes chuvas                                                                   .
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Observe, nas discussões, que ar-
gumentos os estudantes usam para 
justificar se a área é de risco ou não: 
Eles citam o aspecto da vegetação? 
Identificam construções? Têm faci-
lidade ou dificuldade para identifi-
car as áreas de risco?

Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido

 Você aprendeu que a vegetação é muito importante para o solo. Observe as 

imagens abaixo e explique o que foi feito em cada área a fim de diminuir as 

chances de desmoronamentos de terra.

11

 Área em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, em 2014.  Área em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, em 2014.

 Área em Itapecerica da Serra, São Paulo, em 2015.  Área em Anchieta, Espírito Santo, em 2014.
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A estratégia nessa área foi cortar o morro

em níveis e cobrir cada um deles com

mantas plásticas.

 

 

 

 

 

 

   

 

A estratégia utilizada nessa área foi a de 
cobrir o solo com uma lona plástica a çm 
de evitar a erosão causada pelo impacto 
da água das chuvas sobre ele. 
Essa estratégia é tida como medida 
emergencial e tem, portanto, 
caráter paliativo.
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A estratégia utilizada nessa área foi a 
construção de calhas de escoamento, de 
muros de arrimo e cortes do terreno em 
níveis que ajudam a sustentar a encosta e 
a evitar deslizamento do solo.  

Nessa área, a estratégia foi construir uma 
canaleta de escoamento de água e cortar 
o morro em níveis para tentar conter o 
deslizamento da encosta.  
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Saiba mais

Em alguns momentos, são pro-
postas atividades aos estudantes 
que os levem a refletir sobre a ex-
pansão urbana, a cobertura vegetal 
e as consequências dessa relação. 
Neste texto selecionado para esta 
seção, os estudantes terão algumas 
informações sobre a importância da 
cobertura vegetal para as áreas ur-
banas no que diz respeito à quali-
dade do ar, através da redução de 
poluentes e da regulação de umi-
dade e temperatura. 

Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido

Nas áreas urbanas, a cobertura vegetal [...] se constitui num elemento importante, 

na medida em que proporciona benefícios a este ambiente [...] alterado pela ocupação 

antrópica [humana]. No entanto, o processo de crescimento das cidades ocorreu com 

a diminuição ou a supressão total desta cobertura vegetal [...] 

Desta forma, a manutenção do verde urbano é justificada e imprescindível pelos 

benefícios associados à qualidade ambiental, interferindo diretamente na qualidade 

de vida. [...]: 

• Redução da contaminação atmosférica: 

–  o CO
2
, gás produzido [...] [pelos] veículos automotores, tem sido um dos principais 

contaminantes atmosféricos nas cidades. A vegetação consegue absorver grande 

parte deste gás, através do processo de fotossíntese, devolvendo para o meio o O
2
; 

• Regulação da umidade e da temperatura: 

–  a vegetação ameniza os efeitos incômodos do microclima urbano (ilhas de calor) 

gerado pelo efeito da área construída (pavimentos, edifícios, etc.). A temperatura 

pode ser amenizada em até 4 ºC; 

–  a umidade, em áreas arborizadas, pode aumentar em até 10%, devido à evapotrans-

piração das plantas, que absorve o calor do entorno ao evaporar a água. [...] 

ÁVILA, Marcelo Rodrigues de; PANCHER, Andréia Medinilha. Os benefícios da cobertura 
vegetal arbórea e arbustiva no meio ambiente urbano. XVIII Encontro Nacional de 

Geógrafos. São Luís, 24-30 jun. 2016. 
Disponível em: <www.eng2016.agb.org.

br/resources/anais/7/1467847965_
ARQUIVO_OSBENEFICIOSDA

COBERTURAVEGETALARBOREAE
ARBUSTIVANOMEIOAMBIENTE

URBANO.pdf>. Acesso em: jan. 2018. 

 ❱ Em áreas arborizadas, a temperatura 
costuma ser menor do que em áreas 
onde não há vegetação. Observa-se 
na fotografia uma parte da cidade de 
Teresina, capital do Piauí, em 2015. 
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Saiba mais

Por causa do crescimento das cidades. Muitas pessoas passaram a viver nas 
cidades e o ser humano promoveu desmatamentos para realizar novas construções. 

Redução da poluição atmosférica e regulação da temperatura e da umidade do ar. 

1  Segundo o texto, por que ocorreu a diminuição da vegetação nas cidades? 

2  Quais são os benefícios da cobertura vegetal para a qualidade do ar? 

53 CAPÍTULO 3

Atividade complementar

Convide os estudantes para fazer um tra-
balho no qual eles poderão comprovar em-
piricamente a importância da cobertura 
vegetal para o conforto térmico. O ideal é 
que a atividade seja realizada em um dia 
ensolarado. Leve a turma a algum ambiente, 
dentro ou nas proximidades da escola, com 

árvores e a outro sem árvores. Peça a eles 
que comparem como sentem a temperatu-
ra nesses dois ambientes. É provável que os 
estudantes mencionem que, em um am-
biente com árvores, eles sentem que a tem-
peratura é mais amena, ao contrário de um 
ambiente sem árvores, o qual recebe dire-
tamente a luz solar.
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O município Dom Eliseu foi 
desmembrado do município de 
Paragominas, no estado do Pará, 
em 1988.

Para interpretar o crescimento 
das cidades situadas às margens 
da rodovia Belém-Brasília, foi ob-
servado como elemento urbano, 
principalmente, o sistema viário 
brasileiro, predominante nesse 
contexto.

 Texto complementar

As diferentes estruturas das áreas urbanas trazem muitas 
consequências às populações. Leia o texto a seguir.

Forma urbana

Parcela significativa da imagem da cidade é ditada pela sua 

forma urbana, entendida numa relação bidimensional, através do 

seu rebatimento horizontal e vertical em plantas ou em cortes e, 

através de sua manifestação tridimensional, composta de toda a sua 

volumetria.

• Representação horizontal
A forma horizontal é representada basicamente pelo sistema 

viário, núcleos de atividades (centros), e desenho das quadras de 

determinado espaço urbano.

Quanto ao sistema viário, este pode ser:

a) Radioconcêntrico, composto por um grande círculo e corredo-

res radiais de intenso desenvolvimento emanando do centro, como 

São Paulo.

b) Tabuleiro de xadrez, com as ruas cruzando-se perpendicularmen-

te, como Porto Velho – RO.

Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido

 O crescimento das cidades

Em muitas cidades, além das constantes modificações, chamam a atenção as 

formas urbanas que elas têm, diretamente relacionadas com o sistema viário. Vamos 

ver alguns exemplos mais comuns. Muitas vezes, as cidades crescem acompanhan-

do a extensão de uma estrada, de uma linha de ferro ou até mesmo de um rio.

Você vai entender como um projeto para pro-

mover a ocupação das regiões Norte e Centro-

-Oeste do Brasil impulsionou o crescimento de 

muitas cidades.

Na década de 1960, uma enorme rodovia come-

çou a ser construída. Ela recebeu o nome de Belém-

-Brasília, pois pretendia interligar essas duas capitais, 

aumentando o escoamento de produtos agrícolas 

e integrando as regiões Norte e Centro-Oeste.

Muitas cidades começaram a ser construídas 

às margens da rodovia.

O sistema viário brasileiro foi o elemento mais 

importante para o planejamento, a organização e 

o crescimento das cidades às margens dessa ro-

dovia, o que fez com que suas atividades econô-

micas e as formas urbanas das cidades acompa-

nhassem a estrada. Essa forma urbana é conheci-

da como linear.

Brasil: rodovia

Belém-Brasília – 2010

Elaborado com base em: BRASIL. Atlas multimodal. 
Brasília: DNIT/UFPR, 2011. p. 21, 25, 27, 35, 61.
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 ❱ Construção da rodovia Belém-Brasília. 
Fotografia de 1970.

 ❱ Imagem de satélite mostra o município de 
Dom Eliseu, no estado do Pará, acompanhando 
as margens da rodovia Belém-Brasília, em 2017.
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 Orientações didáticas

Explique para os estudantes que 
há cidades que podem crescer 
acompanhando linhas naturais (rios 
ou áreas litorâneas) ou artificiais 
(como ferrovias).

As cidades crescem e se desen-
volvem até encontrar uma barreira 
física, como um rio, serra, mar ou 
até outra cidade. Ou podem cres-
cer para além de seus limites reais, 
influenciando cidades próximas e 
até outras regiões e outros países. 
Comente com os estudantes o 
exemplo das grandes metrópoles 
brasileiras, São Paulo e Rio de Ja-
neiro, cidades que fazem parte do 
imaginário e do dia a dia de mui-
tos brasileiros que moram em ou-
tras cidades.

A forma urbana exemplificada 
pela fotografia da cidade de São 
Paulo é denominada radioconcên-
trica ou radial.

c) Estelar, com todas as ruas partindo do cen-

tro sem anéis concêntricos, como Belo Horizonte.

d) Anelar, em torno de um grande espaço 

aberto, como na Baía de São Francisco.

e) Linear, ao longo de uma linha como as fer-

rovias, rodovias, cursos d’água e áreas litorâneas, 

ou por outras restrições topográficas, como Rio 

de Janeiro.

f) Ramificada, em torno de uma única linha prin-

cipal, ou mesmo sem uma estrutura principal clara.

Associado a este sistema viário, o apareci-

mento de núcleos de atividade, isto é, centros de 

comércio, responde pelo incremento da forma 

urbana. […]

VARGAS, Heliana Comin.  

Organiza•‹o do espa•o da cidade:  

leitura, compreensão e intervenção.  

Disponível em: <www.fau.usp.br/ 

depprojeto/labcom/produtos/1999_vargas_

organizacaoespaco.pdf>. Acesso em: jan. 2018.

Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido

Além da linear, as cidades podem apresentar formas urbanas. Algumas delas 

crescem a partir de um núcleo central e por corredores radiais. O desenho criado 

por essa forma parece um “sol”: um centro a partir do qual saem raios de dife-

rentes tamanhos e direções. 

O centro da cidade de São 

Paulo é um exemplo típico dessa 

forma urbana radial, já que as 

primeiras construções surgiram 

nesse núcleo e depois começa-

ram a se expandir. Veja o mapa 

ao lado. 

Outras cidades crescem de 

forma mais planejada. Essa orga-

nização faz o desenho quase 

geométrico do cruzamento de 

suas ruas e avenidas lembrar um 

tabuleiro de xadrez, que dá o 

nome a esta forma urbana. 

Observe na imagem de satélite o 

traçado das ruas e esquinas da 

cidade de Pelotas, no Rio Grande 

do Sul.

 ❱ Imagem de satélite de Pelotas, no 

estado do Rio Grande do Sul, em 2017.
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Elaborado com base em: PREFEITURA de São Paulo. Mapa Digital da Cidade de 
São Paulo. Disponível em: <http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/Paginas

Publicas/_SBC.aspx#>. Acesso em: jan. 2018.

1  Pesquise, no site da prefeitura de seu município, em atlas 

ou fotografia aérea, como é o desenho das ruas da região 

central de sua cidade e depois responda às questões. 

a) O desenho das ruas da cidade onde você mora é se-

melhante a alguma das formas estudadas? Qual?

Resposta pessoal.

b) Escreva um pouco sobre o início da urbanização da cidade onde você mora. 

Livro

A cidade muda. Eduardo 

Amos. São Paulo: Moderna, 

2016.

Sugestão de…
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Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido

Além das formas urbanas, as cidades possuem fun•›es diferentes, que são 

definidas de acordo com sua localização e com as atividades econômicas de-

senvolvidas nelas, entre outros fatores. Observe o exemplo da cidade de Natal, 

a capital do Rio Grande do Norte, que inicialmente teve a função de defesa do 

território e hoje tem múltiplas funções.

Para compreender o processo de formação da cidade de Natal, é importan-

te conhecer sua história.

2  Nas legendas das fotografias, sublinhe os trechos que indicam as diferentes 

fun•›es que a cidade de Natal teve no passado e tem hoje.

 ❱ Em 1597, os portugueses chegaram à área que 
hoje corresponde à cidade de Natal para colonizar 
as terras. Encontraram forte resistência de 
indígenas e de piratas franceses. Pouco tempo 
após tomarem o local, começaram a construir, em 
1598, a Fortaleza da Barra do Rio Grande, mais 
conhecida como Forte dos Reis Magos, para 
defender de ataques a ocupação portuguesa. 
Fotografia de 2014.

 ❱ A infraestrutura urbana de ruas, linhas de 
ônibus e aeroporto está organizada para que os 
visitantes possam frequentar praias e dunas, 
tornando Natal uma cidade turística muito 
procurada. Fotografia de 2017.
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 ❱ Em 1965, foi inaugurado em Natal o Centro de 
Lançamento da Barreira do Inferno (CLBI), um 
importante centro de lançamento de foguetes, de 
coleta de dados espaciais e de pesquisas desenvolvidas 
pela Aeronáutica Brasileira. Fotografia de 2014.
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 ❱ Situada no extremo leste da América do Sul e 
banhada pelo oceano Atlântico, a cidade ocupa 
posição estratégica. Durante a Segunda Guerra 
Mundial (1939-1945), serviu de base militar para 
navios dos Estados Unidos. No século atual, o 
desenvolvimento urbano de Natal acelerou e sua 
população cresceu, chegando a mais de 877 mil 
habitantes em 2016. Imagem de satélite de 2017.
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56 UNIDADE 1 

 Orientações didáticas

Basicamente o sistema viário e a 
origem dão formas às cidades, 
como no caso de Dom Eliseu, na 
rodovia Belém-Brasília (apresenta-
do na página 54).

Por função aqui entendemos a 
atividade mais importante inicial-
mente desenvolvida em uma cida-
de, que depois vai se transforman-
do até um contexto de múltiplas 
funções, como vemos nos exem-
plos apresentados nas páginas 56 
e 57.

Atividade 2

Para compreender as transfor-
mações ocorridas, é importante 
conhecer as principais atividades 
econômicas de Natal em diferentes 
períodos e contextos, analisando 
as mudanças espaciais e o desen-
volvimento urbano. 

5ACGHg19At_MP_U1_C3_046a063.indd   56 2/8/18   20:28



57

Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

UNIDADE 1 | CAPÍTULO 3 – MANUAL DO PROFESSOR 

Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido

Antigamente era mais simples identificar as funções das cidades de acordo 

com as atividades predominantes em cada período da História: falávamos em 

cidades industriais, financeiras, religiosas, turísticas, político-administrativas (se-

des de governo). Atualmente, é correto dizer que uma cidade pode ter múltiplas 

funções, pois geralmente abriga diversas atividades.

Vamos conhecer o exemplo da cidade de Santos, no estado de São Paulo. Essa 

metrópole com cerca de 430 mil habitantes teve seu processo de urbanização 

impulsionado pela construção do porto e enriqueceu no início do século XX 

com a exportação do café produzido no estado.

Atualmente, há a exploração de petróleo e de gás natural na bacia de Santos, 

uma atividade de grande importância econômica.

3  Qual dessas imagens você acha que melhor representa a economia da cidade 

de Santos? Por quê?

4  Agora, vocês vão fazer uma atividade sobre a cidade onde moram. O professor 

encaminhará esta tarefa.

Resposta pessoal.

 ❱ O porto de Santos foi inaugurado em 1892. 
Atualmente, é considerado o porto mais 
importante da América do Sul. Fotografia de 2017.

 ❱ O prédio da 
Bolsa de Café 
de Santos foi 
inaugurado 
em 1922 e 
estava ligado 
à exportação do 
produto. Hoje o 
edifício abriga o 
Museu do Café. 
Fotografia 
de 2014.

 ❱ Santos abriga 
o maior jardim 
de orla marítima 
do mundo, com 
mais de cinco 
quilômetros 
de extensão. 
Fotografia 
de 2017.

 ❱ Atualmente, as ruas do centro histórico de 
Santos concentram restaurantes, hotéis, bares 
e uma agitada vida cultural. Fotografia de 2014.
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57 CAPÍTULO 3

 Orientações didáticas

Para compreender como ocor-
rem as transformações de cada 
cidade, é importante que se co-
nheçam suas principais atividades 
econômicas; isto é, as que geram 
mais renda e empregos, ao longo 
do tempo. 

Por meio de monumentos e edi-
fícios históricos, é possível obter 
nas cidades importantes informa-
ções de sua história e de seu coti-
diano. Por exemplo, a cidade de 
Juazeiro do Norte, no Ceará, rece-
be cerca de 2,5 milhões de visitan-
tes por ano em romaria à estátua 
do Padre Cícero, o padroeiro da 
cidade. A grande procura dos fiéis 
para venerar a imagem de Padre 
Cícero movimenta a economia da 
cidade. Assim, podemos dizer que 
Juazeiro do Norte tem função reli-
giosa, o que desencadeou o de-
senvolvimento de outras funções.

Atividade 3

Espera-se que os estudantes in-
diquem que todas as fotografias 
representam a economia de Santos 
em setores e períodos diferentes 
de seu desenvolvimento urbano.

Atividade 4

Oriente os estudantes a se orga-
nizar em grupos. Eles devem pes-
quisar a história da cidade onde 
vivem e as atividades econômicas 
desenvolvidas em diferentes mo-
mentos históricos. Depois, oriente-
-os a identificar se há construções, 
pontes, marcos históricos e praças 
que contem essa história. Com as 
pesquisas prontas, peça que cada 
grupo escolha um dos locais sobre 
os quais pesquisaram. Em seguida, 
proponha uma atividade de cons-
trução de maquetes desses locais, 
com materiais como embalagens, 
terra, areia, etc. Ao final, proponha 
que cada grupo apresente a ma-
quete produzida, comente um 
pouco sobre o local, e represente  
a importância dele para a história 
do município. 
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 Orientações didáticas

Analise com os estudantes as 
construções típicas e o turismo de 
inverno, na fotografia de Gramado. 
Na fotografia de Bonito, analisem 
a beleza das paisagens naturais.

Comente com os estudantes que 
turismo é o conjunto de atividades 
que envolvem o movimento tempo-
rário de pessoas para destinos fora 
de seus lugares habituais de traba-
lho e residência, com fins de lazer, 
culturais, religiosos, ecológicos, etc. 
Comente também que, nesse con-
junto de atividades, estão incluídas 
as desenvolvidas durante a perma-
nência das pessoas nos lugares de 
destino, como restaurantes e hotéis, 
e todas as facilidades criadas para 
satisfazer suas necessidades. Com 
importância crescente, podemos 
citar também o turismo com fins de 
negócios, de consumo e de saúde.

No Brasil um tipo de turismo é 
muito significativo: o turismo reli-
gioso. Podemos citar como exem-
plo: Juazeiro do Norte (CE) – está-
tua do Padre Cícero; Aparecida (SP) 
– Santuário de Nossa Senhora Apa-
recida, padroeira do Brasil.

Atividade 5

Estimule os estudantes a falar de 
suas vivências sobre o tema. Verifi-
que as atrações indicadas por eles, 
destacando que as pessoas esco-
lhem um destino turístico ou um 
lugar para visitar de acordo com 
seus interesses ou suas necessida-
des. Para alguns, pode ser interes-
sante escalar uma montanha, en-
quanto para outros um museu é 
mais atraente. Há também as pes-
soas que viajam para fazer compras. 
Explore essa questão com a turma.

Atividade 6

Espera-se que os estudantes in-
diquem que o agroturismo  e o 
ecoturismo podem favorecer o in-
vestimento em infraestrutura do 
município: melhorar estradas de 
acesso, criar mais linhas de ônibus, 
melhorar as redes de telefonia e de 
internet, entre outras mudanças.

Comente com os estudantes 
que os habitantes da cidade con-
somem os produtos do campo: 
os alimentos não industrializados, 
as flores, os produtos de origem 
extrativista das áreas florestadas, 
como a madeira, além da água e da 
energia ali produzida. Os habitan-
tes urbanos têm interesse também 
em usufruir das paisagens naturais 

e rurais e da cultura rural, por exemplo, por 
meio do turismo rural. 

Para conhecer mais sobre o ecoturismo, 
busque e compartilhe com os estudantes in-
formações no livreto Ecoturismo: orientações 
básicas, publicado pelo Ministério do Turismo 
em 2010. Disponível em: <www.turismo.gov.
br/sites/default/turismo/o_ministerio/publica 
coes/downloads_publicacoes/Ecoturismo_
Versxo_Final_IMPRESSxO_.pdf>. Acesso em: 
fev. 2018.

Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido

Vários municípios brasileiros recebem milhares de visitantes todos os anos e 

têm o turismo como sua principal atividade econômica. Geralmente, esses mu-

nicípios são conhecidos por suas belezas naturais, suas manifestações culturais 

e suas paisagens históricas, atraindo turistas brasileiros e estrangeiros.

O turismo é uma atividade que pertence ao setor terciário da economia. Para 

que gere renda, requer que os municípios criem a infraestrutura necessária pa-

ra atender aos turistas: estradas de acesso, portos, aeroportos, rodoviárias, ruas 

em condições adequadas para a circulação de veículos, uma 

ampla rede de hotéis e pousadas, restaurantes, comércios, mu-

seus e outras formas de lazer e divertimento. Conheça dois lu-

gares turísticos brasileiros nas fotos a seguir.

Lazer: 

atividade de 
descanso, 
entretenimento, 
folga.

Além das modalidades tradicionais, existem também o ecoturismo e o turis-

mo rural (ou agroturismo), que estão transformando os municípios e o modo 

de vida de seus moradores.

O ecoturismo é um tipo do turismo que utiliza, de forma sustentável, o pa-

trimônio natural e cultural de um local. Busca alertar os turistas sobre a impor-

tância do cuidado com o ambiente e os recursos naturais. 

O turismo rural proporciona ao visitante, muitas vezes vindo da cidade, a 

oportunidade de conhecer o dia a dia do campo e como são produzidos os 

alimentos, por exemplo. Também é possível vivenciar atividades típicas das áreas 

rurais, como andar a cavalo, nadar no rio, pescar, etc.  

5  No estado onde você mora existem cidades turísticas? Cite pelo menos duas 

delas e indique quais são suas principais atrações. Resposta pessoal.

6  Na sua opinião, de que maneira as atividades relacionadas ao ecoturismo e ao 

agroturismo podem trazer mudanças em um município? Resposta pessoal.

 ❱ Gramado, no estado do Rio Grande do Sul. 

Fotografia de 2017.

 ❱ Bonito, no estado de Mato Grosso do Sul. 

Fotografia de 2015.
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Livro

PINTO, Andrei Guimarães; TROPPMAIR; 
Helmut. O turismo religioso em Aparecida 
(SP): aspectos históricos, urbanos e o perfil 
dos romeiros. In: GERARDI, Lucia Helena 
de Oliveira; FERREIRA, Enéas Rente (Org.). 
Saberes e fazeres geográficos. Rio Claro: 
Unesp/Ageteo, 2008. p. 353-363.

Sugestão de... 
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 Orientações didáticas

Para acompanhar as transforma-
ções urbanas ocorridas no Rio 
de Janeiro, você pode acessar, com 
os estudantes, o site do projeto 
 imagineRio, que apresenta, por 
meio de análise cartográfica, as mo-
dificações urbanas em uma linha do 
tempo. É possível escolher a refor-
ma urbana de 1903-1906, e obser-
var/analisar em mapa e fotografias 
de época as mudanças comenta-
das. Disponível em: <imaginerio. 
org>. Acesso em: fev. 2018.

Atividade 3

Problematize a questão verifi-
cando as respostas. As mudanças 
citadas no texto não foram feitas 
pensando em garantir mais mora-
dias dignas para a população, e sim 
em embelezar a cidade aos moldes 
europeus. Milhares de pessoas fo-
ram desalojadas e passaram a mo-
rar nas áreas dos morros, onde hoje 
estão situadas as comunidades 
cariocas. 

Para ampliar esse conteúdo, pes-
quise, com os estudantes, o que 
aconteceu com as 14 mil pessoas 
que ficaram sem residência. Per-
gunte a eles: “Para onde foi a maio-
ria das famílias?”, “E as outras pes-
soas afetadas pela reforma urbana 
de Pereira Passos?”, “Como e onde 
construíram suas casas?”. Peça aos 
estudantes que escrevam um texto 
no caderno com os dados obtidos 
na pesquisa. No site da revista Ciên-
cia Hoje das Crianças você encontra 
um texto que serve de fonte de pes-
quisa. Disponível em: <http://chc.
org.br/em-busca-da-cidade-esque 
cida/>. Acesso em: fev. 2018. 

Essas pessoas ocuparam os mor-
ros da cidade, inicialmente aqueles 
localizados no centro, como o mor-
ro da Providência, de forma irregu-
lar e desordenada. Construíram 
novas casas nos morros com o ma-
terial da demolição de casas, edi-
fícios e cortiços.

Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido

O eng enheiro Pereira Passos, [...] prefeito nomeado em 

1902 [...], tinha como prioridade remodelar o Centro do Rio.

[...] Abriu a Avenida Central (hoje Rio Branco), [...] alargou 

ruas e pavimentou parte da cidade. Para fazer os boulevards, 

sanear o Centro e realizar sua reforma [urbana] de inspira-

ção francesa, Pereira Passos mandou demolir mais de 1 300 casas, edifícios e cortiços 

[...] deixando 14 000 pessoas sem moradia. Era o Rio do “bota-abaixo”.

VIANNA, Luis Fernando. Geografia carioca do samba. 

Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2004. p. 16-17.

 As cidades crescem e se desenvolvem

Quando escavamos uma mon-

tanha para abrir um túnel ou muda-

mos o caminho natural de um rio 

para uma avenida passar, estamos 

modificando a paisagem.

Quanto mais as técnicas avan-

çam, com mais rapidez e intensida-

de as paisagens urbanas transfor-

mam-se. Veja na imagem de satélite 

uma moderna malha de fibra óptica 

do município de Porto Velho (RO). 

Outro exemplo é a cidade do 

Rio de Janeiro, que passou por 

muitas transformações desde o período em que foi a capital do Brasil até os dias 

de hoje. Até morros foram retirados de onde estavam para dar passagem ao 

“progresso”. Leia o texto a seguir. 

 ❱ Imagem de satélite que mostra a malha de fibra óptica 
em Porto Velho, no estado de Rondônia, em 2015.
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Boulevards:

palavra francesa que 
significa ”ruas largas, com 
muitas faixas, geralmente 
arborizadas“. Em português, 
usa-se o termo bulevar.

1  Com mais dois colegas, pesquise para que serve a malha de fibra óptica.

2  O que o prefeito Pereira Passos mandou “botar abaixo” com sua reforma ur-

bana? Com que objetivo?

3   Em sua opinião, o então prefeito estava mais preocupado em mudar a cidade 

ou melhorar a vida da população? Resposta pessoal. 

A malha de fibra óptica permite a transmissão de informação digital (dados e voz) a 
longa distância e em alta velocidade.

O prefeito mandou demolir casas, edifícios e cortiços, 
com o objetivo de promover mudanças no centro da 
cidade do Rio de Janeiro. 

59 CAPÍTULO 3
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Você, por exemplo, poderia imaginar que ela foi construída em apenas quatro 

anos? […] Ou que Brasília foi feita para ser uma cidade diferente de qualquer outra?

[…]

Cidade planejada, que nasceu primeiro na imaginação e nas pranchetas dos 

arquitetos, Brasília foi erguida para substituir o Rio de Janeiro como sede do 

poder brasileiro.

[…] Lúcio Costa pensou a capital com o formato de um avião. Entre outras 

características, a cidade seria cortada por duas vias expressas principais e 

dividida em setores dedicados a atividades específicas (setor hoteleiro, bancário, 

comercial etc.). […] a principal área residencial seria organizada em grandes 

quarteirões (as superquadras) […].

FIGUEIRA, Mara. Parabéns, Brasília! Ciência Hoje das Crianças. Disponível em: <http://chc.

org.br/parabens-brasilia/>. Acesso em: jan. 2018.

Ao contrário da maioria das cidades, que crescem de forma espontânea, existem 

cidades que foram planejadas para cumprir determinadas funções e para que as 

pessoas tivessem melhor qualidade de vida. 

Brasília foi planejada, mas atualmente no seu entorno, devido à urbanização 

acelerada, é possível observar importantes mudanças em sua área. No Distrito 

Federal há várias Regiões Administrativas, como Águas Claras, Guará, Cruzeiro, que 

são áreas muito urbanizadas.

4  Leia o trecho desta notícia e converse com os colegas e o professor.

a) Como surge uma cidade planejada?

b) A cidade de Brasília foi planejada e construída para cumprir qual função?

5  Desenhe ao lado como 

você imagina ser uma ci-

dade “em formato de 

avião”. Não se esqueça 

de incluir elementos co-

mo residências, comér-

cio, escolas, ruas, etc.

A cidade de Brasília foi construída para ser a capital do Brasil.

Uma cidade planejada surge primeiramente no projeto dos arquitetos e planejadores. 
Ela nasce com base em uma ideia que 

se concretiza em um projeto que será a referência para sua construção.

Desenho do estudante.

60 UNIDADE 1 

 Orientações didáticas

Brasília foi planejada e construí-
da no final da década de 1950 e 
inaugurada em 21 de abril de 1960. 
Converse com os estudantes sobre 
quantos anos Brasília tem agora. 
Comente com eles que outras ci-
dades brasileiras não foram plane-
jadas, mas tiveram suas paisagens 
urbanas bastante transformadas e 
replanejadas, como ocorreu em 
Curitiba (Paraná), no Rio de Janeiro 
(Rio de Janeiro) e no Recife (Per-
nambuco).
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6  Compare as imagens a seguir e depois converse com os colegas e o professor.

a) Se o mapa não tivesse título e as imagens não tivessem legenda, seria pos-

sível perceber que representam o mesmo espaço? De que maneira?

b) Compare o desenho que você fez na página 60 com o desenho dos colegas. 

Depois, identifique elementos semelhantes entre eles e as imagens acima. 

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.

 ❱ Vista aérea do local onde foi construída a 
cidade de Brasília. Fotografia de 1957-1958.

 ❱ Mapa do plano piloto 
de Brasília, de Lúcio 
Costa, 1960.

 ❱ Imagem de satélite de 
Brasília, em 2017.

1 2 3

Brasília – 2016
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Elaborado com base 
em: GIRARDI, Gisele; 
ROSA, Jussara. Atlas 
geográfi co. São Paulo: 
FTD, 2016. p. 113.
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Pesquise

 ●  Brasília foi inaugurada em 1960, e o processo de urbanização foi muito rápido.

Em grupos e com o auxílio do professor, pesquisem como ocorreu a expansão 

urbana nessa região.

61 CAPÍTULO 3

 Orientações didáticas

Espera-se que os estudantes 
desenvolvam a habilidade de 
analisar as transformações das 
paisagens urbanas, comparando 
diferentes tipos de representação 
das cidades.

Atividade 6

Item a

Espera-se que os estudantes re-
conheçam alguns elementos co-
muns a todas as imagens, exceto 
na imagem 1, como o formato das 
asas (norte e sul) do avião, e que 
dentro das asas as quadras da ci-
dade são regulares, como quadra-
dos ocupados por edifícios.

Item b

Sugira aos estudantes que dei-
xem expostas suas criações de 
cidades “em formato de avião” e 
peça que identifiquem elementos 
comuns e diferentes entre as pro-
duções. Depois, compare-as à 
imagem de satélite e ao mapa do 
plano piloto de Brasília. Nesse 
momento, é importante que os 
estudantes compreendam que 
não há desenhos corretos ou me-
lhores que os demais. Eles devem 
conter elementos de uma paisa-
gem urbana.

Pesquise

A Constituição brasileira veda a 
divisão do Distrito Federal (DF) 
em municípios. Assim, oficialmente 
o DF é dividido em regiões admi-
nistrativas (antigamente, muitas 
delas eram chamadas de cidades-
-satélites). Segundo órgãos ofi-
ciais, há atualmente 30 regiões 
administrativas (RAs) com uma 
acelerada expansão urbana e sig-
nificativa verticalização.
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 Orientações didáticas

Se possível, realize uma sessão 
de cinema para os estudantes com 
o filme O menino e o mundo. Ob-
serve e anote as reações deles so-
bre o enredo do filme, a estética e 
a trilha sonora, e depois promova 
um debate sobre as impressões 
que tiveram.

Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido

1

Outra forma de estudar e conhecer melhor 

as cidades é ver como elas foram representadas 

no cinema. Muitas cidades são retratadas em 

diferentes produções. O filme brasileiro de ani-

mação O menino e o mundo, do diretor Alê 

Abreu, ganhou muitos prêmios ao mostrar a vi-

são de uma criança sobre a cidade grande.

Sinopse oficial

Sofrendo com a falta do pai, um menino 

deixa sua aldeia e descobre um mundo 

fantástico dominado por máquinas-bichos e 

estranhos seres. Uma inusitada animação com 

várias técnicas artísticas que retrata as 

questões do mundo moderno através do olhar 

de uma criança.

Disponível em: 

<http://itaucinemas.com.br/

filme/o-menino-e-o-mundo>. 

Acesso em: jan. 2018.
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 ❱ Cartaz de divulgação da animação 

O menino e o mundo.

 ❱ Cenas da animação O menino e o mundo. Direção Alê Abreu. Brasil, 2014. Duração: 80 min.

UNIDADE 1 62
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 Orientações didáticas

Atividades 1 a 5

As imagens não oferecem res-
postas diretas. Auxilie os estudan-
tes a fazer inferências.

O filme O menino e o mundo 
mostra a visão de uma criança so-
bre a cidade grande. Peça aos es-
tudantes que criem, em forma de 
desenho ou outra representação, 
como eles imaginam ser uma cida-
de grande. Peça a eles que imagi-
nem sons, cheiros, visões dessa 
cidade imaginária. Mesmo se mo-
rarem em uma cidade grande, é 
interessante observar a visão que 
eles têm da cidade.

Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido

Responda com base na leitura das cenas da animação da página anterior e desta página.

1  Em qual dessas cenas está representada uma paisagem rural? Por quê?

Na cena 4, porque há elementos como a plantação e a carroça.

2  Em qual das cenas está representado o crescimento econômico das cidades? Por quê?

Na cena 2, porque há edifícios altos e andaimes, o que revela que há obras para o 

crescimento da cidade.

3  Em qual das cenas está representado um problema ambiental urbano? Explique.

Na cena 1, em que há uma área não adequada de depósito do lixo da cidade.

4  Em qual é apresentado um problema social urbano? Explique.

Na cena 3, em que é representada uma área de moradia precária, a favela. 

5  A cidade que o menino descobriu parece pequena ou grande? Por quê?

A cidade parece grande, com muitos edifícios em uma área, mas que apresenta

desigualdade social, pois há áreas em que não há moradia adequada nem coleta

e despejo adequado do lixo.

3 4

A
lê

 A
b

re
u

/E
s
p

a
ç
o

 F
il

m
e

s

A
lê

 A
b

re
u

/E
s
p

a
ç
o

 F
il

m
e

s

 TECENDO SABERES 63

5ACGHg19At_MP_U1_C3_046a063.indd   63 2/8/18   20:28



Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

MANUAL DO PROFESSOR – UNIDADE 1 | CAPÍTULO 464

 Objetivos do capítulo

• Conhecer as principais etapas 
do processo de ocupação do 
território brasileiro.

• Identificar os mais importantes 
fluxos migratórios no país.

• Relacionar crescimento popula-
cional, migração e urbanização.

• Reconhecer as desigualdades 
sociais no Brasil.

• Correlacionar informações a par-
tir de mapas (correlação na aná-
lise cartográfica).

 Habilidades abordadas  
neste capítulo

BNCC
 EF05GE01  Descrever e ana-

lisar dinâmicas populacionais na 
Unidade da Federação em que 
vive, estabelecendo relações en-
tre migrações e condições de 
infraestrutura.

BNCC
 EF05GE02  Identificar diferen-

ças étnico-culturais e desigualda-
des sociais entre grupos em dife-
rentes territórios.

BNCC
 EF05GE04  Reconhecer as ca-

racterísticas da cidade e analisar as 
interações entre a cidade e o cam-
po e entre cidades na rede urbana.

BNCC
 EF05GE05  Identificar e com-

parar as mudanças dos tipos de 
trabalho e desenvolvimento tecno-
lógico na agropecuária, na indús-
tria, no comércio e nos serviços.

BNCC
 EF05HI01  Identificar os pro-

cessos de formação das culturas e 
dos povos, relacionando-os com o 
espaço geográfico ocupado.

BNCC
 EF05HI05  Associar o conceito 

de cidadania à conquista de direi-
tos dos povos e das sociedades, 
compreendendo-o como conquista 
histórica.

Tema contemporâneo

• Educação em direitos hu-
manos

 Orientações didáticas

As relações entre crescimento 
populacional, migrações e urbani-
zação serão estudadas neste capí-
tulo, com destaque para o papel 
das migrações em diferentes épo-
cas e, principalmente, após a déca-

da de 1970, quando houve a inversão da po-
pulação rural e urbana.

Outro tema bastante trabalhado no capítulo 
é a desigualdade social no Brasil, relacionada 
ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

Para iniciar

Na atividade 1, Ita corresponde às letras ini-
ciais dos navios da antiga Companhia Nacional 
de Navegação Costeira: Itaguatiara, Itanajé, 

Itapajé, Itapé, Itaquicé, Itassucé. Trata-se de um 
navio misto (de passageiros e mercadorias) de 
cabotagem, que fazia o percurso entre o norte 
e o sul do país. 

Comente com os estudantes que algumas 
palavras foram escritas representando o 
modo como são faladas, como a ausência de 
concordância nominal em meus troço e a 
supressão do r final dos verbos no infinitivo 
– morá, guardá, embarcá.

Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido

Leia o trecho da letra desta can•‹o.

Peguei um Ita no Norte

Peguei um Ita no Norte

Pra vim pro Rio morá,

Adeus, meu pai, minha mãe,

Adeus, Belém do Pará.

Vendi meus troço que eu tinha,

O resto eu dei pra guardá

Talvez eu volte pro ano…

Talvez eu fique por lá!

Mamãe me deu um conselho

Na hora de eu embarcá

Meu filho ande direito

Que é pra Deus lhe ajudá.

[…]

CAYMMI, Dorival. Caymmi amor e mar. 

2001. EMI Music. 7 CDs . Faixa 22.

1  O “Ita” que saía de Belém do Pará e ia para o Rio de Janeiro passava pelo 

litoral de quais estados brasileiros? Consulte um mapa para responder à 

questão.

2  O “eu” que fala na canção queria voltar logo para casa ou permanecer no 

Rio de Janeiro? Explique. O “eu” tem dúvidas, pois diz na canção 
que talvez volte ou talvez fique por lá.

3  Em sua opinião, por que as pessoas migram? Você conhece algum migrante?

Para iniciar

Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 
Alagoas, Sergipe, Bahia e Espírito Santo.

Resposta pessoal. 

David Martins/Arquivo da editora

UNIDADE 1 64
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Na atividade 2, de acordo com a letra da 
canção, não é possível conhecer as intenções 
do personagem. Os versos “Talvez eu volte 
pro ano... / Talvez eu fique por lá!” ilustram 
a incerteza do personagem da canção e re-
presentam as incertezas de muitas pessoas 
que migram e deixam sua terra natal.

Na atividade 3, a questão tem por objetivo 
levantar os conhecimentos dos estudantes 
acerca das migrações e trazer sua vivência so-

Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido

 Distribui•‹o da popula•‹o no Brasil

Embora o Brasil seja um dos países mais populosos do mundo, seus habitan-

tes estão distribuídos de forma desigual por suas regiões, como podemos ver 

no mapa abaixo. 

1  Qual é a região brasileira com mais habitantes? E quais são as duas regiões 

com menos habitantes?

2  Ordene as regiões brasileiras conforme o número de habitantes. Comece com 

a região com mais habitantes.

1a) Sudeste. 2a) Nordeste. 3a) Sul. 4a) Norte e Centro-Oeste.

A região Sudeste é que tem mais habitantes; as com menos habitantes são as 
regiões Centro-Oeste e Norte.

Mapa elaborado pelos autores em 2016 com base em: IBGE. Anu‡rio estat’stico do Brasil 2015. 
Rio de Janeiro: IBGE, 2016. v. 75. p. 2-35, 2-37.

Brasil: população por região – 2014
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bre o tema. Provavelmente alguns familiares 
dos estudantes são migrantes e têm histórias 
para contar sobre essa experiência. É possível 
que entre os estudantes haja migrantes. 
Explore ao máximo essas vivências, sensibili-
zando a turma para o estudo proposto no ca-
pítulo. Se julgar pertinente, elabore uma lista 
na lousa com os locais de origem dos familia-
res dos estudantes que migraram, que poderá 
ser retomada no decorrer das discussões.

 Orientações didáticas

O Brasil é um país populoso 
(mais de 190 milhões de habitantes, 
segundo o Censo Demográfico 
2010), mas pouco povoado em al-
gumas áreas, como na Amazônia.

Atividade 2

Leia para os estudantes o total de 
habitantes indicado na tabela abai-
xo, que mostra o número maior de 
habitantes na região Norte em com-
paração com a região Centro-Oeste. 
Como o número de habitantes das 
regiões Norte e Centro-Oeste é pa-
recido e o mapa trabalha com por-
centagem, não foi possível acrescen-
tar mais uma figura ao mapa para 
indicar a diferença numérica. Veja a 
diferença numérica na tabela.

População no Brasil (2010)

Região/Unidades  

da Federação
População

Norte 15 864 454

Rondônia 1 562 409

Acre 733 559

Amazonas 3 483 985

Roraima 450 479

Pará 7 581 051

Amapá 669 526

Tocantins 1 383 445

Nordeste 53 081 950

Maranhão 6 574 789

Piauí 3 118 360

Ceará 8 452 381

Rio Grande do Norte 3 168 027

Paraíba 3 766 528

Pernambuco 8 796 448

Alagoas 3 120 494

Sergipe 2 068 017

Bahia 14 016 906

Sudeste 80 364 410

Minas Gerais 19 597 330

Espírito Santo 3 514 952

Rio de Janeiro 15 989 929

São Paulo 41 262 199

Sul 27 386 891

Paraná 10 444 526

Santa Catarina 6 248 436

Rio Grande do Sul 10 693 929

Centro-Oeste 14 058 094

Mato Grosso do Sul 2 449 024

Mato Grosso 3 035 122

Goiás 6 003 788

Distrito Federal 2 570 160

Total Brasil 190 755 799

IBGE. Brasil em nœmeros. Rio de 

Janeiro, 2016. p. 72-73.
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Brasil: indústria – séculos XX e XXI

Atividades econômicas no território brasileiro

A distribuição da população no território brasileiro é resultado das caracterís-

ticas do processo de povoamento nos diferentes períodos de sua história. Desde 

o período colonial, as pessoas se deslocam de uma região para outra do país em 

busca de melhores condições de vida e atraídas por novas atividades econômicas.

Observe os mapas para entender melhor como se deu a ocupação do terri-

tório brasileiro. 

Brasil: mineração – século XVIII

Brasil: café – século XIX

Brasil: cana-de-açúcar – 
séculos XVI e XVII
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 ❱ Durante os séculos XVI e XVII o litoral 
do Nordeste e do Sudeste foi ocupado 
pelos portugueses, que introduziram o 
cultivo da cana-de-açúcar.

 ❱ Na primeira metade do século XVIII, com a 
descoberta do ouro, pessoas vindas de São 
Paulo, do Rio de Janeiro, do Nordeste e de 
Portugal povoaram a região das minas, 
localizada entre o Sudeste e o Centro-Oeste.
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 ❱ O desenvolvimento do cultivo de café no 
Sudeste, no século XIX, atraiu pessoas de 
outras regiões do país e imigrantes, 
sobretudo europeus, para a região.

 ❱ Nos séculos XX e XXI, com o crescimento 
das indústrias, muitos imigrantes e pessoas 
de diferentes regiões do país se deslocaram 
para o Sudeste.

E
la

b
o

ra
d

o
 c

o
m

 b
a
s
e

 e
m

: 
A

L
B

U
Q

U
E

R
Q

U
E

, 
M

a
n

o
e

l 
d

e
. 

e
t 

a
l.
 A

t
la

s
 

h
is

t
ó

r
ic

o
 e

s
c
o

la
r
. 

8
. 

e
d

. 
R

io
 d

e
 J

a
n

e
ir
o

: 
F
e

n
a
m

e
, 

1
9

8
3

. 
p

. 
2

0
; 

2
8

. 

E
la

b
o

ra
d

o
 c

o
m

 b
a
s
e

 e
m

: 
A

L
B

U
Q

U
E

R
Q

U
E

, 
M

a
n

o
e

l 
d

e
. 

e
t 

a
l.
 A

t
la

s
 h

is
t
ó

r
ic

o
 e

s
c
o

la
r
. 

8
. 

e
d

. 
R

io
 d

e
 J

a
n

e
ir
o

: 
F
e

n
a
m

e
, 

1
9

8
3

. 
p

. 
3

2
. 

E
la

b
o

ra
d

o
 c

o
m

 b
a
s
e

 e
m

: 
A

L
B

U
Q

U
E

R
Q

U
E

, 
M

a
n

o
e

l 
d

e
. 

e
t 

a
l.
 A

t
la

s
 h

is
t
ó

r
ic

o
 e

s
c
o

la
r
. 

8
. 

e
d

. 
R

io
 d

e
 J

a
n

e
ir
o

: 
F
e

n
a
m

e
, 

1
9

8
3

. 
p

. 
3

2
. 

M
a
p
a
 a

tu
a
liz

a
d
o
 p

e
lo

s
 a

u
to

re
s
 e

m
 2

0
1
7
 c

o
m

 b
a
s
e
 e

m
: 

IB
G

E
. 
A

tl
a
s
 N

a
c
io

n
a
l 
d

o
 B

ra
s
il
. 
R

io
 d

e
 J

a
n
e
ir
o
: 
IB

G
E

, 
2
0
1
0
. 
p
 2

0
7.

B
a
n

c
o

 d
e

 i
m

a
g

e
n

s
/A

rq
u

iv
o

 d
a
 e

d
it
o

ra
B

a
n

c
o

 d
e

 i
m

a
g

e
n

s
/A

rq
u

iv
o

 d
a
 e

d
it
o

ra

B
a
n

c
o

 d
e

 i
m

a
g

e
n

s
/A

rq
u

iv
o

 d
a
 e

d
it
o

ra
B

a
n

c
o

 d
e

 i
m

a
g

e
n

s
/A

rq
u

iv
o

 d
a
 e

d
it
o

ra

66 UNIDADE 1 

 Orientações didáticas

Com os estudantes, identifique 
nos mapas o estado em que vivem. 
Peça que observem se o estado 
teve participação nos períodos 
apresentados. Pergunte: “O esta-
do onde vivemos participou do 
desenvolvimento de alguma des-
sas atividades econômicas? Qual?”; 
“Essa atividade econômica foi im-
portante para a formação econô-
mica e territorial do estado?”.

Após esta primeira aproximação 
do tema, questione os estudantes 
sobre o período em que vivemos 
agora: “Quais são os fatores que 
atraem pessoas para determinadas 
regiões nos dias de hoje?”; “O que 
elas buscam?”.

Atividade complementar
Em conjunto com Língua Portuguesa, proponha aos estudantes que imaginem que vão 

mudar com a família para outra região do Brasil ou para outro país. Oriente-os a produzir 
um texto contando: 

• para onde a família vai;

• quais são os motivos que levaram a família a sair da região onde mora;

• quais são os motivos que fizeram a família escolher determinado país ou região para morar.

Os textos devem ser revisados e somente depois disso os estudantes devem fazer a 
versão final. Convide alguns a ler o texto que produziram.
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Atividade 1

Espera-se que os estudantes in-
diquem as atividades econômicas 
destacadas nos períodos corres-
pondentes. Ressalte que essas ati-
vidades continuaram existindo nos 
períodos posteriores e que outras 
ocorreram simultaneamente às ati-
vidades indicadas nos mapas, como 
a extração de borracha na região 
Norte (em áreas da Floresta Ama-
zônica) durante o século XIX.

A linha do tempo permite: 
1. Aprender a situar cronologica-
mente os fatos históricos e a enten-
der sua evolução. 2. Desenvolver 
as noções de passado, presente e 
futuro, relacionando-as com a no-
ção de simultaneidade. 3. Adquirir 
a noção do tempo que passa.

Assim, deve-se partir das expe-
riências dos estudantes e do meio 
em que vivem, registrando na linha 
do tempo datas e acontecimentos 
mais significativos de suas vidas e 
de seus grupos sociais e vinculan-
do-os à noção de geração.

No entanto, a linha do tempo 
deve ser trabalhada com tudo 
aquilo que é anterior, concomitan-
te e posterior aos fatos e datas nela 
representados. Explicar a simulta-
neidade dos fatos históricos faz o 
estudante entender que aqueles 
representados na linha do tempo 
não estão isolados, mas sim inte-
grados a um contexto histórico 
mais amplo.

Pesquise

Espera-se que os estudantes in-
diquem atividades relacionadas ao 
agronegócio, à indústria e ao setor 
de serviços.

Os estudantes poderão levantar 
material sobre agronegócio, mine-
ração, indústria em expansão em 
Goiás, setor terciário em Brasília, 
etc. É interessante identificar que 
muitos migrantes saem das regiões 
Sul e Sudeste em direção ao Cen-
tro-Oeste.

Texto complementar
[...]

A datação é importante para situar os acon-

tecimentos no tempo, e os historiadores necessi-

tam dessa localização temporal para analisar e 

interpretar os fatos recolhidos nos documentos. 

No caso escolar, ela é importante, sobretudo por-

que vivemos em um mundo cujas referências são 

datadas (ano de nascimento, maioridade, casa-

mento, morte, etc.). Mas apenas conhecer datas 

e memorizá-las, como se sabe, não constitui um 

aprendizado significativo, a não ser que se enten-

da o sentido das datações. Não é suficiente o es-

tudante conhecer os calendários ou indicar os 

acontecimentos nos séculos. A aquisição dessas 

informações e habilidades é, sem dúvida, neces-

sária, mas deve ser acompanhada de uma refle-

xão sobre o significado da datação. […]

BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Ensino 

de Hist—ria: fundamentos e métodos. São Paulo: 
Cortez, 2008. p. 211-212.

Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido

1  Assinale na linha do tempo as principais atividades econômicas realizadas no 

Brasil do século XVI até o início do século XXI, mencionadas nas le gendas dos 

mapas da página anterior. 

Café Indústria IndústriaCana-de-açú car

MineraçãoCana-de-açú car

XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI

Pesquise na internet ou em revistas e jornais uma atividade econômica que atrai 

migrantes para a região onde você mora. Cole a imagem no espaço abaixo e elabore 

uma legenda. 

Pesquise

 ❱   Resposta pessoal.

 

Colagem do estudante.

 CAPÍTULO 4 67
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Migrações no território brasileiro 

Chamamos de migração o deslocamento da população de uma região para 

outra dentro de um mesmo país ou de um país para outro. A pessoa que migra 

recebe o nome de migrante.

• O deslocamento de pessoas dentro de um país recebe o nome de migra-

ção interna.

• O deslocamento de pessoas de um país para outro é a migração internacional.

• A saída de pessoas de um país ou região denomina-se emigração. 

• A entrada de pessoas em outro país ou região chama-se imigração.

• Uma pessoa africana, por exemplo, que veio morar no Brasil é um emi-

grante na África e um imigrante no Brasil. 

Nos mapas a seguir, as setas indicam o deslocamento das pessoas de um 

lugar a outro no país. Quanto mais grossa é a seta, maior é o número de pessoas 

que saíram da região. Observe.

Brasil: migração – 1950-1970
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Brasil: migração – 1970-1990
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1  Quais são as duas regiões de onde mais saíram migrantes:

a) de 1950 a 1970? Nordeste e Sul.

b) de 1970 a 1990? Nordeste e Sul.

2  Que estado recebeu mais migrantes nesses dois períodos?

O estado de São Paulo.

Fonte dos mapas: 
SIMIELLI, Maria Elena. 
Geoatlas. 34. ed. São 
Paulo: Ática, 2013. p. 135.
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Nos mapas de 1950-1970 e 1970 -
-1990, destacamos o principal eixo 
de deslocamento: do Nordeste 
para o Sudeste. Outros eixos mere-
cem destaque: 1) a saída de pessoas 
da região Sul para a Centro-Oeste 
e depois para a Norte; 2) o desloca-
mento pela Transamazônica nos 
dois primeiros períodos. Na década 
de 2000, temos a migração de re-
torno, ou seja, nordestinos retorna-
ram para a região de origem, entre 
outras razões, por melhorias socioe-
conômicas.

Atividade 1

Pode-se ampliar a discussão ex-
plicando as causas dos principais 
deslocamentos populacionais. Do 
Nordeste para outras regiões do 
país e do Sul para o Centro-Oeste 
e o Norte em razão, principalmen-
te, da fronteira agrícola.

P3_5ACGHg19At_MP_U1_C4_064a081.indd   68 2/8/18   20:24



69

Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

UNIDADE 1 | CAPÍTULO 4 – MANUAL DO PROFESSOR 

 Orientações didáticas

Atividade 3

Item b

Trabalhe o estado onde vocês 
vivem: se ele recebeu ou não mi-
grantes nos três períodos, etc. 

Atente para o texto complemen-
tar abaixo. 

Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido

Migra•‹o de retorno é um movi-

mento caracterizado pelo retorno das 

pessoas a seus locais de origem. Entre 

as décadas de 1950 e 1990 houve 

grande migração de pessoas da re-

gião Nordeste para a região Sudeste. 

A partir da década de 2000 esse fluxo 

diminuiu e isso está relacionado a me-

lhorias sociais e econômicas no 

Nordeste, entre outras causas. 

Brasil: migração – década de 2000
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O Censo 2010 revelou que começa a perder força a migração de retorno do 

Sudeste para o Nordeste. [...] Entre os migrantes nordestinos, as regiões Norte e 

Centro-Oeste também foram escolhidas, com a busca por melhores 

oportunidades econômicas. [...] 

“Ainda há [a migração de retorno], mas não é tão grande como já foi”. 

VIEIRA, Isabela. IBGE: migração de retorno do Sudeste para o Nordeste perde força. EBC – 

Agência Brasil, 17 out. 2010. Disponível em: <www.ebc.com.br/2012/10/ibge-migracao-de-

retorno-do-nordeste-para-o-sudeste-perde-forca>. Acesso em: jan. 2018.

• Segundo o texto, a migração de retorno da região Sudeste para a região 

Nordeste está encerrada? Não. Segundo o texto, ainda há migração de
retorno, mas esse movimento diminuiu. 

3  Observe o mapa acima e responda. 

a) O que ocorreu com a migração nordestina no estado de São Paulo, na dé-

cada de 2000? 
O número de nordestinos que foram para São Paulo foi um pouco menor do que o 
número que retornou ao Nordeste, fenômeno chamado migração de retorno.

b) E no estado onde você mora? O que ocorreu nos três períodos: 1950-1970; 

1970-1990 e década de 2000? 

Resposta pessoal.

 

4  Leia o texto abaixo e responda à pergunta a seguir. 

Fonte: SIMIELLI, Maria Elena. Geoatlas.
34. ed. São Paulo: Ática, 2013. p. 135.

69 CAPÍTULO 4

Texto complementar
Migrações interestaduais no Brasil: fatos observados

A dinâmica migratória no Brasil durante as últimas décadas, 
sobretudo no período de 1950 a 1980, notabilizou-se pela polarização 
dos movimentos populacionais majoritariamente no sentido Nordeste-
-Sudeste. […]

É incontestável a mudança dos padrões migratórios ocorrida nas 
últimas décadas. A polarização Nordeste-Sudeste não tem a escala 
de outrora e algumas razões são apontadas para ocorrência de tal 

processo. Dois principais fatores são o crescimento da migração de 
retorno e a redução da taxa de natalidade. [...]

Somada à importância da migração de retorno, houve uma maior 
retenção da população do Nordeste em sua própria região, associada 
ao aumento da dinâmica migratória intrarregional e à redução da 
atratividade das demais regiões. […]

RAMALHO, Hilton Martins de Brito; FIGUEIREDO, Erik; NETTO 
JÚNIOR, Luis da Silva. Determinantes das migrações interestaduais no 

Brasil: evidências a partir de um modelo gravitacional. Disponível em: 
<http://ppe.ipea.gov.br/index.php/ppe/article/viewFile/1590/1219 >. 

Acesso em: fev. 2018.
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Agravando ainda mais o quadro 
da intensa migração da população 
rural para as cidades, há máquinas 
agrícolas que são usadas nas gran-
des propriedades, mas não nas 
pequenas, uma vez que estas não 
dispõem de recursos próprios ou 
de empréstimos bancários para 
adquirir tratores, colheitadeiras, 
semeadeiras, sementes e fertilizan-
tes. Muitas vezes, essas pequenas 
propriedades são compradas por 
grandes fazendeiros.

Brasil: composição da população por região

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste

Branco 23% (23,45%) 29% (29,43%) 55% (55,16%) 78% (78,47%) 42% (41,83%)

Preto 7% (6,64%) 10% (9,52%) 8% (7,90%) 4% (4,04%) 7% (6,68%)

Pardo 67% (66,89%) 59% (59,45%) 35% (35,70%) 16% (16,53%) 49% (49,10%)

Amarelo 1% (1,09%) 1% (1,20%) 1% (1,11%) 1% (0,68%) 1% (1,46%)

Ind’gena 2% (1,93%) 1% (0,40%) 1% (0,13%) 1% (0,28%) 1% (0,93%)

IBGE. Brasil em nœmeros. Rio de Janeiro, 2016. p. 2-34.

Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido

IBGE. Censo Demográfi co 2010: Características da População e dos Domicílios. Rio de Janeiro, 2011. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/
visualizacao/periodicos/93/cd_2010_caracteristicas_populacao_domicilios.pdf>. Acesso em: jan. 2018.

Migra•‹o campo-cidade

Desde 1950, vem ocorrendo no Brasil um grande deslocamento da população 

do campo para a cidade. 

Entre os motivos que levam as pessoas a sair do campo para morar na cida-

de estão:

 ● a mecanização do campo, que diminui os postos de trabalho;

 ● os baixos salários dos trabalhadores rurais;

 ● a dificuldade para adquirir a propriedade da terra por trabalhadores rurais;

 ● a concentração de terras formando fazendas de grande extensão;

 ● a esperança de uma vida melhor na cidade.  

Observe as ilustrações e a tabela abaixo.

Brasil: popula•‹o urbana e rural Ð 1950-2010

Ano
População urbana 

(em milhões de habitantes)

População rural 

(em milhões de habitantes)

1950 19 33

1960 32 39

1970 53 41

1980 81 39

1991 111 36

2000 138 32

2010 161 30
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70 UNIDADE 1 

Atividade complementar

Como atividade comple-
mentar, é possível pedir aos 
estudantes que construam um 
gráfico com a composição da 
população da região em que 
moram. Apresente os dados da 
sua região, conforme a tabela 
abaixo, na qual consta a por-
centagem de cada grupo étni-
co no total da região.

Entre parênteses estão os 
valores sem arredondamento. 
Os dados foram arredonda-
dos para facilitar a realização 
da atividade; alguns arredon-
damentos foram relevantes 
para que o grupo étnico pu-
desse aparecer na tabela (por 
exemplo: na região Sudeste, o 
grupo étnico indígena é de 
0,13% da população da região. 
Para que não ficasse excluído, 
foi feito um arredondamento 
para 1%, o que significa uma 
pessoa em 100).
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1  Complete o gráfico abaixo representando a população urbana e a população rural 

do Brasil. Para isso, consulte os dados do Censo Demogr‡fico 2010 apresentados 

na tabela da página anterior. Depois, faça uma legenda e escreva o título e a 

fonte do gráfico.
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Fonte:  IBGE. Censo Demográfico 2010: Características da População e dos 
Domicílios. Rio de Janeiro, 2011. 

Título: Brasil: população urbana e rural – 1950-2010
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2  A partir de que ano a população urbana se tornou maior do que a população 

rural no Brasil? A partir de 1970.

3  Reúna-se em grupo e discuta com os colegas os motivos que levaram as pes-

soas a migrar para onde vocês moram ou para a região mais próxima. Depois 

anotem suas conclusões em uma folha à parte e entreguem-na ao professor. 

4   Você viu que a população tem se deslocado do campo para a cidade, num 

processo chamado urbanização. Assim, quando se fala em urbanização pode-

mos entender essa palavra como o crescimento gradativo da população em 

centros urbanos. É possível perceber o processo de urbanização na cidade 

onde você mora? Explique. Resposta pessoal.

Resposta pessoal.

População urbana População rural

71 CAPÍTULO 4

 Orientações didáticas

Atividade 1

Você pode optar por fazer um 
único gráfico na lousa, com a par-
ticipação dos estudantes, ou dividir 
a turma em grupos para fazer a 
atividade.

Atividade 4

Espera-se que os estudantes 
deem exemplos de transformações 
nas paisagens que indiquem cres-
cimento urbano: construção de 
moradias, duplicação de ruas e 
avenidas, construção de escolas e 
outras estruturas, aumento do nú-
mero de lojas e indústrias, entre 
outros.
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Desafio

Lembre os estudantes de que a 
região mostrada na foto 1 é cober-
ta pela Floresta Amazônica.

Texto complementar
Migrações na atualidade

O número de brasileiros que 

deixaram seus estados de origem 

e migraram para outro chegou a 

3,327 milhões entre 2003 e 2008, 

aponta estudo do Ipea (Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada) 

[...]. Os maiores fluxos de migra-

ção são entre estados da região 

Sudeste e entre o Nordeste e o 

Sudeste brasileiro. [...]

“Se analisarmos o total de mi-

grantes que, entre 2003 e 2008, 

mudaram de estado, veremos que 

a maior quantidade ocorre entre 

estados da região Sudeste, com 

465 593 migrações. [...]

Migrações entre o Sudes-

te e o Nordeste

Do Nordeste para o Sudeste

1995

2001

2005

2008

15%

14%

10,8%

13,9%

Do Sudeste para o Nordeste

1995

2001

2005

2008

7,8%

11,5%

13,6%

11,6%

SUDESTE volta a ser principal 
destino de migrantes no país, 

aponta Ipea. Folha Online. 
Disponível em: <www1.folha.uol.
com.br/mercado/784305-sudeste-
volta-a-ser-principal-destino-de-
migrantes-no-pais-aponta-ipea.

shtml>. Acesso em: fev. 2018.
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Desafio

Você já estudou que desde o início da colonização do Brasil as pessoas se deslocam 

de uma região para outra, atraídas pelo desenvolvimento de novas atividades econô-

micas. Inicialmente, essas atividades foram mais intensas no litoral, a primeira área do 

atual território brasileiro ocupada pelos portugueses.

A partir da década de 1960, agricultores vindos principalmente do Sul e do Nordeste 

ocuparam o Centro-Oeste e o Norte do país, aumentando o povoamento dessas re-

giões e transformando as paisagens naturais. Observe as fotografias.

1  As fotografias e legendas mostram algumas atividades relacionadas ao povoa-

mento recente do interior do Brasil. Que atividades são essas? 

Agricultura, extração de madeira e mineração.

2  A situação ilustrada na fotografia 1 acontece em todas as regiões brasileiras, 

principalmente nas regiões Centro-Oeste e Norte. Quais são as principais con-

sequências ambientais dessa prática nessas áreas? 
Os principais problemas ambientais relacionados ao desmatamento, sobretudo 
nas regiões Norte e Centro-Oeste, são a redução das áreas originais da floresta 
Amazônica e do Cerrado, com diminuição significativa da biodiversidade. 

 ❱ Área degradada 
por garimpeiros em 
Ourilândia do Norte, no 
estado do Pará, em 2016.

 ❱ Plantação de milho em 
Alto Paraíso de Goiás, no 

estado de Goiás, em 2016.

 ❱ Área desmatada para extração ilegal de 
madeira e ocupação pela agropecuária em 
Apuí, no estado do Amazonas, em 2017.

1
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Brasileiros migram para outros pa’ses

Enquanto alguns brasileiros migram dentro do país, outros decidem emigrar, 

ou seja, ir para outros países em busca de trabalho e melhores condições de 

vida. Os principais destinos escolhidos pelos brasileiros são Estados Unidos, 

Paraguai, Portugal, Espanha, Itália e Japão. 

Para auxiliar esses emigrantes, o governo brasileiro elaborou uma cartilha 

para o trabalhador brasileiro no exterior. Leia a notícia abaixo.

Pesquise

 ●  Com três colegas, entrevistem uma pessoa que emigrou. Ela pode estar morando 

fora do Brasil ou já ter retornado. O professor vai marcar um dia para a apresen-

tação da entrevista. Sigam o roteiro abaixo e anotem as principais informações 

no caderno.

a) Para onde você emigrou? Por quê? Como foi recebido?

b) Qual era sua profissão no Brasil? E no exterior?

c) Como está sua vida agora em comparação à vida que você tinha quando deixou 

o Brasil? 

O Ministério das Relações Exteriores lança, nesta terça (29) [de maio de 2012], 

a cartilha Orientações para o Trabalho no Exterior […]. O objetivo é alertar os 

brasileiros sobre os riscos de tentar a sorte em outros países e as precauções que 

devem tomar.

[…] A cartilha integra um conjunto de ações de governo de combate ao tráfi-

co internacional de pessoas e de proteção do cidadão brasileiro no exterior.

Na relação de orientações há desde a exigência, por parte dos trabalhadores 

brasileiros, de que os contratos sejam escritos também em português, como 

sugestões sobre ter o mínimo de conhecimento de inglês e verificar detalhes 

relativos ao alojamento, à forma de pagamento e aos direitos.

[…]

PORTAL Brasil. Itamaraty lança cartilha com orientações para brasileiros que vão morar no 

exterior. Disponível em: <www.brasil.gov.br/governo/2012/05/itamaraty-lanca-cartilha-com-

orientacoes-para-brasileiros-que-vao-morar-no-exterior>. Acesso em: jan. 2018.

1  Você conhece algum brasileiro que migrou para outro país? Converse com os 

colegas e o professor a respeito.      Resposta pessoal. 
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Procure explorar os motivos 
que levam as pessoas a mudar de 
país e as situações que elas po-
dem enfrentar ao chegar ao novo 
destino. Destaque alguns exem-
plos: os descendentes de japone-
ses vão para o Japão, pois têm 
entrada facilitada naquele país. 
Para o Paraguai, vão principal-
mente agricultores e proprietá-
rios de terras, que se deslocam 
do Rio Grande do Sul, Paraná e 
Mato Grosso do Sul. Eles são cha-
mados de “brasiguaios”.

Estimule os estudantes a expres-
sar suas vivências e conhecimentos 
sobre o tema livremente. 

Pesquise

O conteúdo trabalhado será sis-
tematizado com a pesquisa.

Caso a pessoa entrevistada ain-
da esteja morando em outro país, 
oriente os estudantes a utilizar 
meios de comunicação eletrôni-
cos, como e-mails, mensagens 
instantâneas, videochamadas, etc. 
Se assim ocorrer, chame a atenção 
dos estudantes para a facilidade 
e rapidez de comunicação na era 
atual, informatizada e globalizada, 
e peça que comparem o tempo 
que demoraria para fazer uma en-
trevista com alguém em outro país 
se ela fosse realizada por meio de 
cartas. É importante lembrar que 
essa entrevista deve ser feita sob 
a supervisão de um responsável.

Durante a entrevista, auxilie os 
estudantes a investigar se o entre-
vistado possui objetos, documen-
tos, cartas, fotografias, etc. desse 
momento de vida dele.
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Segundo o IBGE, em todas as 
regiões do Brasil, sobretudo nas 
grandes cidades, existem aglome-
rados urbanos, como ocupações, 
comunidades, grotas, vilas, baixa-
das, mocambos, ressacas, palafi-
tas, entre outros. São mais de 11 
milhões de pessoas habitando es-
ses aglomerados, o que mostra o 
problema da moradia no Brasil.

Esses espaços urbanos têm vá-
rias características em comum, en-
tre elas:

• urbanização fora dos padrões 
vigentes, tais como vias de circu-
lação estreitas e de alinhamento 
irregular, bem diferente dos bair-
ros consolidados;

• precariedade dos serviços públi-
cos essenciais, tais como energia 
elétrica, coleta de lixo e redes de 
água e esgoto.

O IBGE reúne esses diversos ti-
pos de assentamento em “aglome-
rados subnormais”, nomenclatura 
apresentada na publicação Censo 
Demográfico 2010 – Aglomerados 
subnormais.

Nesses aglomerados urbanos as 
pessoas estão mais expostas a in-
salubridades, como esgoto a céu 
aberto, lixo não recolhido e água 
não potável, podendo ocasionar, 
assim, o aumento de doenças.

Para a população desses aglo-
merados, geralmente de baixa ren-
da, não há muitas alternativas para 
reverter tal situação. Assim, o IBGE 
oferece subsídios aos diversos ór-
gãos de planejamento para a im-
plantação de políticas públicas 
adequadas.

Livro e site

IBGE. Censo Demográfico 2010. Aglomerados subnormais – Informações territoriais. 
Rio de Janeiro: IBGE, 2013.

Essa publicação traz informações sobre os setores denominados “aglomerados subnor-
mais”, contemplando uma abordagem territorial e utilizando recursos visuais, como foto-
grafias e imagens de satélite.

Pode ser consultada no site do IBGE. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/
visualizacao/periodicos/552/cd_2010_agsn_if.pdf>. Acesso em: fev. 2018.

Sugestão de... 
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 Um pa’s com muitas desigualdades

Em um país tão grande como o Brasil, as condições de vida da população 

variam muito de uma região para outra. Até dentro de uma mesma região há 

muitas desigualdades sociais.

As desigualdades sociais se revelam em vários aspectos de nosso cotidiano. 

Observe as fotografias a seguir.

1

1

2

2

 ❱ Condomínio de alto padrão no 
município do Rio de Janeiro, no 
estado do Rio de Janeiro, em 2016.

 ❱ Estudantes de uma escola no município 
de Jacarepaguá, no estado do Rio de Janeiro, 
aprendem a jogar hockey, em 2015.

 ❱ Crianças que trabalham como engraxate, 
no município de São Paulo, no estado de 
São Paulo, em 2014.

 ❱ Favela no município de São Paulo, 
no estado de São Paulo, em 2014.
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Conjunto de fotografias A

Conjunto de fotografias B
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1  Com base nas fotografias, como você explica o que é desigualdade social?

2  Agora que já observou as fotografias, anote quais desigualdades você percebeu:

a) no conjunto de fotografias A – A má distribuição de renda.

b) no conjunto de fotografias B – O acesso à educação.

c) no conjunto de fotografias C – O acesso à saúde.

3  Em grupo, com alguns colegas, identifiquem algumas situações de desigualdade 

social no município ou no estado onde vocês moram. Pesquisem exemplos e fo-

tografias em jornais, revistas ou internet. Depois, com o professor, organizem 

cartazes, colem as fotografias e exponham o trabalho para os demais colegas. 
Respostas pessoais.

Resposta pessoal. 

1

2

 ❱ Paciente aguarda vaga 
em corredor de hospital 
público lotado no município 
de Londrina, no estado 
do Paraná, em 2014.

 ❱ Moderna sala de cirurgia de 
hospital privado no município 

de São Paulo, no estado de 
São Paulo, em 2016.

Conjunto de fotografias C
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Atividade 1

A desigualdade social ocorre nas 
sociedades do mundo inteiro, e em 
alguns países ela é mais acentuada. 
Está baseada em diferenças eco-
nômicas, de gênero, etnia, crença, 
etc. que impedem o acesso das 
pessoas a oportunidades e direitos 
básicos como educação, saúde, 
moradia, trabalho, transporte, em-
prego, etc. Na desigualdade social, 
as diferenças não são somente di-
ferenças, mas se transformam em 
critérios para definir grupos supe-
riores e grupos inferiores.

Atividade 2

Item a

As fotos do conjunto A revelam 
a desigualdade socioeconômica 
perceptível nas moradias mostra-
das. O fator que mais contribui 
para isso é a má distribuição de 
renda no Brasil.

Item b

As fotos do conjunto B revelam 
as desigualdades em relação ao 
acesso à educação: níveis diferen-
tes de escolaridade e de acesso à 
informação nas escolas e, poste-
riormente, na vida.

Item c

As fotos do conjunto C revelam 
a grande desigualdade de acesso 
à saúde, que tem influência na 
maior ou menor esperança de 
vida da população. O fator que 
mais contribui para isso é a má ges-
tão dos investimentos em saúde.

Atividade 3

Os estudantes podem indicar 
situações de sua vivência ou pes-
quisadas na mídia. O objetivo aqui 
é mobilizar os estudantes para uma 
reflexão sobre as diferentes formas 
pelas quais a desigualdade social 
se manifesta, suas causas e possí-
veis soluções.

Esse conteúdo está diretamente 
relacionado à questão da cidada-
nia, que implica o cumprimento de 
direitos e deveres por parte dos 
cidadãos e do Estado.
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A má distribui•‹o de renda é um dos fatores que estão na origem da desi-

gualdade social. Grande parte da renda gerada no país está concentrada nas 

mãos de poucas pessoas, enquanto a maioria da população tem uma renda 

familiar muito pequena, com a qual é difícil garantir o mínimo para viver digna-

mente (alimentação, moradia, saúde, educação e lazer).

4  Observe o mapa abaixo e depois responda às questões. 

Brasil: renda – 2010
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Mapa elaborado pelos autores em 2017 com base em: ONU. Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento 
humano – Brasil. Atlas do desenvolvimento humano no Brasil. Disponível em: <www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/mapa/>. 

Acesso em: jan. 2018.
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a) Atualmente, qual é o valor do salário mínimo no Brasil?

b) Escreva o nome de três unidades da Federação com maior renda por habi-

tante e o nome de três unidades com menor renda.

Maior: São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Menor, por exemplo: 

Maranhão, Piauí e Alagoas. 
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A leitura desse tipo de mapa 
pode ser feita sem detalhamento 
da legenda, analisando apenas as 
variações de tons. Tons mais claros 
indicam menor valor, tons mais es-
curos, maior valor. O menor valor é 
menos de R$ 600,00; o valor médio 
é de R$ 600,00 a R$ 1 000,00; e o 
maior valor é acima de R$ 1 000,00. 

Um problema grave no Brasil é 
o trabalho infantil, diretamente 
ligado à distribuição de renda. 
Veja na tabela a situação em cada 
estado (crianças e adolescentes 
de 5 a 17 anos). 

Trabalho infantil – 2013

Brasil, Grandes 

Regiões e Unidades 

da Federação

Em números 

absolutos

Norte 367 583

Rondônia 42 604

Acre 13 411

Amazonas 69 292

Roraima 4 616

Pará 197 638

Amapá 7 418

Tocantins 32 604

Nordeste 1 057 357

Maranhão 208 390

Piauí 86 047

Ceará 146 062

Rio Grande do Norte 46 050

Paraíba 51 952

Pernambuco 146 038

Alagoas 45 406

Sergipe 35 434

Bahia 291 978

Sudeste 1 000 254

Minas Gerais 378 050

Espírito Santo 56 556

Rio de Janeiro 103 772

São Paulo 461 876

Sul 523 716

Paraná 186 400

Santa Catarina 122 550

Rio Grande do Sul 214 766

Centro-Oeste 238 928

Mato Grosso do Sul 45 125

Mato Grosso 52 240

Goiás 124 808

Distrito Federal 16 755

Brasil 3 187 838

Elaborado com base em: FÓRUM Nacional de 
Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. 
Trabalho infantil e trabalho infantil doméstico 

no Brasil: avaliação a partir dos microdados da 
Pnad/IBGE (2012-2013). Tabela 2. Brasília, 2015. 
p. 18. Disponível em: <www.crianca.mppr.
mp.br/arquivos/File/publi/trabalho_infantil/
trabalho_infantil_no_brasil__fnpeti_2015.pdf>. 
Acesso em: jan. 2018.
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Reforce a leitura do mapa rela-
cionando a cor mais escura à 
maior intensidade do fenômeno. 
A cor mais clara indica a menor 
ocorrência. Para essa faixa etária, 
não há necessidade de detalhar, 
com dados estatísticos, a legenda 
do mapa. No mapa, a faixa baixa 
corresponde a menos de 75%; a 
faixa média, de 75% a 90%; a faixa 
alta, a mais de 90%.

Atividade 5

Pode-se ampliar o trabalho e 
verificar com os estudantes as re-
giões com maior e menor número 
de pessoas alfabetizadas.

Atividade 6

Você pode propor aos estudantes 
que façam uma pequena pesquisa 
para verificar o grau de escolaridade 
exigido no setor de comércio de seu 
município, por exemplo.

Avalie com os estudantes o tipo 
ou a oferta de emprego e o nível 
de escolaridade exigido. Comente 
a necessidade do estudo para as 
mais diferentes ofertas de serviços. 
Comente que, quanto mais espe-
cializada for a profissão, maior será 
a exigência de escolaridade.

Filme

Central do Brasil. Direção: 
Walter Salles Jr. Brasil: MACT 
Productions, RioFilme, Video-
Filmes, 1998 (113 min).

Dora escreve cartas para 
analfabetos. Isso se passa na 
estação Central do Brasil, no 
Rio de Janeiro (RJ).

Sugestão de... 
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O acesso à educação no Brasil tem melhorado bastante nos últimos anos.

A maioria das crianças está matriculada e frequenta escolas, mas ainda falta 

muito para que todas as pessoas no país sejam alfabetizadas e a educação tenha 

melhor qualidade.

As pessoas que têm mais de 15 anos e não conseguem ler e escrever um 

bilhete são consideradas analfabetas. Em geral, o número de analfabetos é maior 

nas áreas rurais.

Observe o mapa abaixo.

Nível de 

escolaridade: 

classificação utilizada 
para definir quanto 
uma pessoa estudou, 
por exemplo: ela 
pode ter concluído o 
Ensino Fundamental, 
o Ensino Médio, o 
Ensino Técnico ou o 
Ensino Superior.

Brasil: alfabetização – 2010
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Mapa elaborado pelos autores em 2017 
com base em: ONU. Programa das Nações 
Unidas para o desenvolvimento humano – 
Brasil. Atlas do desenvolvimento 

humano no Brasil. Disponível em: 
<www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/mapa/>. 
Acesso em: 2 dez. 2017.

B
a
n

c
o

 d
e

 i
m

a
g

e
n

s
/A

rq
u

iv
o

 d
a
 e

d
it
o

ra

5  Quais são os estados com menores taxas de alfabetização?

Acre e alguns estados do Nordeste: Maranhão, Piauí, Paraíba e Alagoas.

6  Procure na seção de empregos de alguns jornais (impressos ou virtuais) dois 

anúncios que citem o nível de escolaridade exigido dos candidatos. Recorte 

e cole-os em seu caderno.

a) Com os colegas e o professor, compare os níveis de escolaridade exigidos 

nos anúncios. O que você observa?      

b) O que você concluiu ao fazer esta atividade?       

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.
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Auxilie os estudantes a com-
preender que não só o atendimento 
médico-hospitalar de qualidade, 
mas também os serviços de água 
encanada, rede de esgotos e coleta 
de lixo contribuem para evitar doen-
ças e melhorar as condições de vida 
da população. São cuidados que 
ajudam a melhorar a saúde e, assim, 
aumentar a esperança de vida. 

Explique a eles que a mortalida-
de infantil é ainda muito alta no 
Brasil. Assim como a esperança de 
vida, a taxa de mortalidade infantil 
também reflete as condições e os 
avanços no acesso a serviços de 
saúde por parte da população.

Atividade 7

No Brasil, a proporção é de cer-
ca de dois médicos para cada mil 
habitantes. Segundo o livro Demo-
grafia médica no Brasil, o número 
preciso de médicos para cada mil 
habitantes no Brasil no ano de 2015 
era de 2,11 (SHEFFER, M. et al 
(Org.). São Paulo: USP/CRM-SP/
CFM, 2015. p. 35). Há países em 
que a proporção de médicos é de 
quatro para cada mil habitantes, 
como Espanha, Austrália, Alema-
nha, entre outros.

Trata-se de uma média, ou seja, 
há áreas com alta concentração de 
médicos e outras com quase ne-
nhum para atender a população. 
Comente com os estudantes que 
em várias partes do Nordeste, 
Centro-Oeste e Norte há carência 
de médicos.

Nas grandes e médias cidades, e 
nas regiões Sudeste e Sul, geral-
mente esse problema é bem menos 
acentuado. No entanto, muitas ve-
zes os médicos estão concentrados 
em atendimentos a planos de saúde 
e/ou em consultas e hospitais par-
ticulares. Dessa forma, mesmo as-
sim, muitas famílias do Sudeste 
brasileiro não têm acesso a cuida-
dos médicos adequados.

Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido

Outro dado importante que revela as desigualdades sociais no Brasil é a es-

peran•a de vida, que indica quantos anos, em média, vivem as pessoas. 

Atualmente, segundo o IBGE, a esperança de vida no Brasil é de 75 anos e 

está relacionada às condições de vida e saúde da população. 

Você já aprendeu que existe relação entre o acesso aos serviços de saúde e 

a esperança de vida da população.

Um dos principais problemas da área da saúde no Brasil é a distribuição des-

proporcional dos médicos no território nacional. Enquanto em algumas regiões 

há um número alto de médicos, em outras há falta de profissionais da saúde.

7  Converse com os colegas e o professor: o número de médicos é suficiente 

para atender a população brasileira? Resposta pessoal.

8  Observe o mapa ao 

lado e depois respon-

da às questões.

a) Escreva o nome de quatro estados que apresentam maior esperança de vida. 

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro e 

Minas Gerais, além do Distrito Federal.

b) Pesquise na internet qual é a esperança de vida da população no estado 

onde você mora. 

Resposta pessoal.

Brasil: esperança de vida – 2010
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Mapa elaborado pelos autores 
em 2017 com base em: ONU. 

Programa das Nações Unidas para o 
desenvolvimento humano – Brasil. 

Atlas do desenvolvimento humano 

no Brasil. Disponível em: 
<www.atlasbrasil.org.br/2013/

pt/mapa/>. Acesso em: jan. 2018.
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UNIDADE 1 | CAPÍTULO 4 – MANUAL DO PROFESSOR 

 Orientações didáticas

Estimule os estudantes a obser-
var que em um mesmo país há 
regiões que apresentam alto de-
senvolvimento humano e outras 
que apresentam baixo e médio 
desenvolvimento.

Procure levantar com eles as 
causas da desigualdade e incenti-
ve a busca de informações sobre 
o assunto. Lembre-se de que den-
tro de um mesmo estado os mu-
nicípios podem ter situações to-
talmente diferentes, ou seja, po-
dem existir municípios com alto 
desenvolvimento e outros com 
baixo desenvolvimento.

Atividade 9

Ressalte que, mesmo em esta-
dos e regiões com alto índice de 
desenvolvimento humano, há gran-
des desigualdades sociais. Esse 
indicador é uma média das condi-
ções encontradas em cada estado 
ou região do país.

Atividade 11

Ajude os estudantes a selecionar 
fotos de situações desfavoráveis e 
de boas condições de vida.

Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido

Os avanços sociais de uma região podem ser medidos pela distribuição de  

renda, pelo acesso à educação e pela esperança de vida da população, entre 

outros fatores.

Isso significa que, se a 

população de uma região 

tem, por exemplo, renda 

elevada, apresenta altas 

taxas de alfabetização e 

de esperança de vida, es-

sa região tem alto Índice 

de Desenvolvimento Hu-

mano. Obser ve no mapa 

ao lado o Índice de De-

senvolvimento Humano 

de cada estado brasileiro.

9  Analise o mapa e indique dois estados em cada um dos três Índices de Desen-

volvimento Humano especificados na legenda. 

Alto desenvolvimento: São Paulo e Minas Gerais; médio desenvolvimento: Bahia e 

Rondônia; baixo desenvolvimento: Pará e Piauí, por exemplo.

10  De acordo com o mapa, qual é o Índice de Desenvolvimento Humano do es-

tado onde você mora? Resposta pessoal.

11  Trabalhe com seus colegas. Procurem imagens em jornais e revistas que retra-

tem a desigualdade social no Brasil. Identifiquem o estado a que as imagens 

se referem e peçam ajuda ao professor para indicar o Índice de Desenvolvi-

mento Humano dele. Depois, com os outros grupos, montem um painel com 

as imagens pesquisadas.

Mapa elaborado pelos autores em 2017 com 
base em: ONU. Programa das Nações Unidas 

para o desenvolvimento humano – Brasil. 
Atlas do desenvolvimento humano no 

Brasil. Disponível em: <www.atlasbrasil.org.
br/2013/pt/mapa>. Acesso em: jan. 2018.

Brasil: Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) – 2010
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Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido

 ● os paralelos e os meridianos que au-

xiliam na localização na superfície 

terrestre. 

Nesta unidade você aprendeu sobre:

 ● os movimentos de rotação da Terra, 

a ocorrência do dia, da noite e do 

movimento aparente do Sol. 

 ● as cidades e suas transformações. 

 ● as constelações e as fases da Lua. 

 ● as migrações no espaço brasileiro.  ● as muitas desigualdades sociais no 

país. 
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UNIDADE 1 80

O que estudamos

 Orientações didáticas

Peça aos estudantes que leiam 
os itens e os associem às imagens. 
Incentive-os a compartilhar com 
os colegas o que se lembram de 
cada tópico. Desse modo, estimu-
la-se a confiança deles em relação 
àquilo que sabem e aprenderam 
e proporciona-se um panorama 
dos temas que eventualmente não 
estejam claros e que precisem ser 
retomados.
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UNIDADE 1 – MANUAL DO PROFESSOR 

 Orientações didáticas

Atividade 1

Espera-se que os estudantes 
concordem com a afirmação de 
que a agulha da bússola é um ímã. 
Podem argumentar que as primei-
ras bússolas eram ímãs naturais, 
que os ímãs se alinham com a dire-
ção norte-sul e que a agulha da 
bússola se comporta como um ímã 
diante de materiais ferromagnéti-
cos. Também é esperado que dis-
cordem das demais afirmações. 
Afinal, as mudanças de fase da Lua 
ocorrem aproximadamente a cada 
semana e, com o passar das horas, 
as constelações ocupam posições 
mais a oeste no céu noturno.

Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido

Para rever alguns conteúdos que você aprendeu, faça as atividades a seguir.

D
a
v
id

 M
a
rt

in
s
/A

rq
u

iv
o

 d
a
 e

d
it
o

ra

A Lua muda 
de fase uma 
vez por mês.

Durante a 
noite inteira as 

constelações aparecem 
sempre na mesma 
posição no céu.

2  No caderno, faça desenhos representando a constelação de Órion.

a) Indique as principais estrelas e a figura do caçador delineada por elas.

b) Represente o aspecto do céu desse mesmo lugar depois de algumas horas: em 
que posição você desenhará a constelação?

3  Faça um desenho do que você mais gostou de estudar ou achou importante conhe-
cer nesta unidade. Se preferir, faça uma colagem.

1  Analise as falas das crianças e responda no caderno: com qual delas você con-
corda? Explique.

Desenho (ou colagem) do estudante.

A agulha 
da bússola é 

um ímã.

Uma bússola 
não tem nada 

a ver com 
os ímãs.

 O QUE ESTUDAMOS 81
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MANUAL DO PROFESSOR – UNIDADE 282

 Objetivos da unidade

Os objetivos desta unidade são: 
apresentar as condições essen-
ciais para a formação dos povos e 
suas formas de organização social 
e política; analisar o papel das re-
ligiões e da cultura para a forma-
ção dos povos; analisar o papel 
das religiões e da cultura de diver-
sos grupos étnicos para a forma-
ção do povo brasileiro; reconhecer 
aspectos do grupo social em que 
vive e o lugar que ocupa no mun-
do; aprender as condições essen-
ciais para a cidadania.

 Habilidades abordadas  
nesta unidade

BNCC
 EF05CI13  Projetar e construir 

dispositivos para observação à dis-
tância (luneta, periscópio etc.), para 
observação ampliada de objetos 
(lupas, microscópios) ou para regis-
tro de imagens (máquinas fotográ-
ficas) e discutir usos sociais desses 
dispositivos.

BNCC
 EF05GE01  Descrever e anali-

sar dinâmicas populacionais na Uni-
dade da Federação em que vive, 
estabelecendo relações entre migra-
ções e condições de infraestrutura.

BNCC
 EF05GE02  Identificar diferen-

ças étnico-culturais e desigualda-
des sociais entre grupos em dife-
rentes territórios.

BNCC
 EF05GE05  Identificar e com-

parar as mudanças dos tipos de 
trabalho e desenvolvimento tecno-
lógico na agropecuária, na indús-
tria, no comércio e nos serviços.

BNCC
 EF05GE08  Analisar transfor-

mações de paisagens nas cidades, 
comparando sequência de fotogra-
fias, fotografias aéreas e imagens 
de satélite de épocas diferentes.

BNCC
 EF05HI01  Identificar os pro-

cessos de formação das culturas e 
dos povos, relacionando-os com o 
espaço geográfico ocupado.

BNCC
 EF05HI02  Identificar os me-

canismos de organização do poder 
político com vistas à compreensão 
da ideia de Estado.

BNCC
 EF05HI03  Analisar o papel das 

culturas e das religiões na composi-
ção identitária dos povos antigos.

Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido

D
a
n

ill
o

 S
o

u
za

/A
rq

u
iv

o
 d

a
 e

d
it
o

ra

82

2
Unidade

Somos humanos

BNCC
 EF05HI04  Associar a noção de cidadania 

com os princípios de respeito à diversidade e 
à pluralidade.

BNCC
 EF05HI05  Associar o conceito de cida-

dania à conquista de direitos dos povos e das 
sociedades, compreendendo-o como con-
quista histórica.
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83UNIDADE 2 – MANUAL DO PROFESSOR 

 Orientações didáticas

Nesta unidade, os estudantes 
são incentivados a reconhecer vá-
rios aspectos dos primórdios dos 
seres humanos, sua expansão pe-
los continentes e a relação da for-
mação dos primeiros povos com o 
sedentarismo, a origem das cida-
des e a religião. Isso leva os estu-
dantes a identificar-se com o seu 
grupo social e a adquirir valores de 
cidadania e noções de organização 
social e política. 

Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido

 ¬ A ilustração representa um sítio 

arqueológico com pinturas feitas 

pelos seres humanos há muito 

tempo. Você já visitou ou leu sobre 

esses locais? Resposta pessoal.

 ¬ Em que lugar da Terra surgiram os 

primeiros humanos? Você já pensou 

nisso? Resposta pessoal.

83

 Questões para sensibilização

A ilustração mostra crianças observando pinturas rupestres em um sítio arqueológico, 
uma referência aos primeiros grupos humanos na Terra. As questões incentivam os estu-
dantes a pensar sobre isso. Converse com os estudantes, perguntando se já visitaram um 
sítio arqueológico ou se sabem da existência de um.

Aproveite a situação proposta para verificar os conhecimentos prévios dos estudantes 
sobre o surgimento dos seres humanos, com destaque para a formação dos povos, das 
culturas e das religiões.
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Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido

Para iniciar

O domínio da agricultura foi um marco para a história da humanidade. 

Esse conhecimento permitiu aos seres humanos planejar a produção de 

alimentos e deu origem às primeiras cidades. Esse processo ocorreu há mais 

de 10 mil•nios.

Ainda hoje, a agricultura é muito importante para os seres 

humanos. Leia a letra da canção a seguir sobre o tema.

Terra molhada

Arei a terra arrumei o meu roçado

Deixei o chão preparado pra plantar

  [e pra colher

Vivo torcendo pra que as nuvens

  [alimentem

Toda sede da semente, tô rezando pra

  [chover.

[...]

Vai chover, vai chover,

Sopro de brisa anuncia a chuva mansa

  [no sertão

Neste ano o que eu plantar vou colher

Não vai faltar o pão, não vai faltar o pão.

JOSELITO; VICTOR, José. Terra molhada. 

Intérpretes: Lourenço e Lourival. 

In: Terra molhada. São Paulo: RGE, 1998. 

1 CD. Faixa 10. 

1  Atualmente, a maior parte dos ali mentos vem do campo. Como você se 

alimentaria se a agricultura não fosse conhecida? Resposta pessoal.  

2  Converse com os colegas e o professor sobre a importância da agricultura 

para as sociedades humanas. Resposta pessoal.

 ❱ Trabalhadores rurais na Fazenda do Engenho, 
que pertence ao Santuário Natural da Caraça, 
em Santa Bárbara, no estado de Minas Gerais. 
Fotografia de 2014.
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Mil•nio: 

período que 
corresponde 
a mil anos.

UNIDADE 2 84

Capítulo

5 Da sedentarização
aos primeiros povos

Para iniciar 

Esta seção tem como objetivo 
despertar o interesse dos estudantes 
pelos temas do capítulo, levantando 
os conhecimentos prévios da turma. 
A troca de ideias durante a realização 

 Objetivos do capítulo

• Analisar diferentes experiências 
de ocupação do espaço por po-
vos ao longo do tempo. 

• Identificar o papel do processo de 
sedentarização de grupos huma-
nos na formação das sociedades. 

• Refletir sobre o papel do gover-
no e do Estado na organização 
das sociedades humanas ao lon-
go do tempo. 

• Refletir sobre a importância da 
participação política na organi-
zação das sociedades humanas.

 Habilidades abordadas  
neste capítulo

BNCC
 EF05GE02  Identificar diferen-

ças étnico-culturais e desigualda-
des sociais entre grupos em dife-
rentes territórios.

BNCC
 EF05GE05  Identificar e com-

parar as mudanças dos tipos de 
trabalho e desenvolvimento tecno-
lógico na agropecuária, na indús-
tria, no comércio e nos serviços.

BNCC
 EF05HI01  Identificar os pro-

cessos de formação das culturas e 
dos povos, relacionando-os com o 
espaço geográfico ocupado.

BNCC
 EF05HI02  Identificar os me-

canismos de organização do poder 
político com vistas à compreensão 
da ideia de Estado.

BNCC
 EF05HI03  Analisar o papel das 

culturas e das religiões na composi-
ção identitária dos povos antigos.

BNCC
 EF05HI04  Associar a noção de 

cidadania com os princípios de res-
peito à diversidade e à pluralidade.

BNCC
 EF05HI05  Associar o conceito 

de cidadania à conquista de direi-
tos dos povos e das sociedades, 
compreendendo-o como conquista 
histórica.

Temas contemporâneos

• Educação em direitos humanos

• Diversidade cultural
das atividades proporciona maior sociabilidade 
e desenvolve a capacidade de se expressar e 
ouvir, além de desenvolver o respeito às outras 
opiniões e ao trabalho coletivo.

Atividade 2

Espera-se que os estudantes respondam 
que a agricultura é importante para a alimen-
tação dos seres humanos e também para 
fornecer produtos para a indústria.
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 Os seres humanos surgiram na África 
Especialistas afirmam que os primeiros seres humanos surgiram há cerca de 

200 mil anos na África. Eles não tinham um território fixo e se mudavam cons-

tantemente. Por isso, são chamados de povos n™mades. Veja a seguir como 

viviam os primeiros povos nômades.

• Viviam da caça, da pesca e da coleta de frutos e outros produtos da natureza.

• Partiam para novas terras em busca de alimentos ou de segurança quan-

do eram ameaçados por outros grupos humanos.

• Fabricavam instrumentos com materiais retirados da natureza e os usavam 

para caçar, preparar a comida, coletar o alimento e lutar contra inimigos.

• Habitavam cavernas ou moradias feitas de materiais retirados da nature-

za (peles, palhas, madeiras, entre outros).

Muitas atividades feitas pelos primeiros povos nômades ainda são 
realizadas atualmente, como a fabricação de instrumentos, a caça, a pesca, a coleta, 
o cuidado com as crianças e o uso do fogo.

1  Com a ajuda do professor e dos colegas, pesquise o modo de vida dos povos 

nômades atualmente. Depois, converse com os colegas sobre as principais 

descobertas. Resposta pessoal.

2  Quais atividades realizadas pelos primeiros povos nômades ainda são feitas 

em nossos dias? 
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 ❱ Ainda há muitos 
povos nômades no 
mundo. O povo San, 
que vive nos 
territórios da Namíbia, 
Botsuana e África do 
Sul, é um deles. 
Fotografia de 2015.

 CAPÍTULO 5 85

 Orientações didáticas

A permanência de um povo nô-
made em uma região está ligada à 
sua capacidade de extração de 
alimentos da natureza. Por isso, 
eles não se preocupam com a 
construção de habitações que du-
rem muitos anos. 

Um acontecimento importante 
para a celebração da cultura 
nômade são os Jogos Mundiais 
dos Povos Nômades. A última 
edição ocorreu no Quirguistão em 
2016, e contou com a participação 
de 40 países. Para saber mais sobre 
esse evento, é possível consultar o 
link: <www.dw.com/pt-br/conheça-
competições-exóticas-dos-jogos-
dos-povos-nômades-no-quirguistão/
av-19530232>. Acesso em: fev. 2018.

Os estudantes devem apreender 
que os primeiros seres humanos 
migraram do continente africano 
para outros continentes e que dife-
rentes povos e culturas se forma-
ram, com maneiras diversas de vi-
ver, de pensar, de se comunicar, de 
trabalhar, entre outros aspectos, 
que perduram em muitos exemplos 
até hoje.

Atividade 1

Explique aos estudantes que a 
maior parte das pessoas no plane-
ta não tem mais esse estilo de vida, 
mas que ainda há povos nômades. 
Alguns exemplos que podem ser 
pesquisados são os beduínos da 
África e do Oriente Médio, algu-
mas sociedades indígenas da Amé-
rica (por exemplo, os Guajá no 
noroeste do Maranhão), grupos de 
ciganos, cuja origem seria indiana, 
e os povos de Song-Kul, no Quir-
guistão. 

Atividade 2

Essas atividades, ainda hoje rea-
lizadas, evidenciam a diversidade 
cultural dos grupos humanos e 
mostram como as práticas desen-
volvidas pelos primeiros grupos 
são importantes para a vida huma-
na até o presente.
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Esses grupos huma-
nos nômades foram se 
espalhando da África pa-
ra outras regiões do pla-
neta. Acredita-se que es-
se processo começou 70 
mil anos atrás e durou 
pelo menos 50 mil anos. 
Observe no mapa ao lado 
as migrações que eles fi-
zeram para a Europa, a 
Ásia e a América.

Expansão dos primeiros grupos humanos pelo planeta

Migrações a partir de 190 mil anos atrás

LEGENDA

Possível migração pelo oceano Pacífico

EQUADOR

TRÓPICO DE CÂNCER

CÍRCULO POLAR ÁRTICO
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CAPRICÓRNIO
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HARARI, Yuval Noah. Sapiens: uma breve história da humanidade. 
Porto Alegre: L&PM, 2015. p. 21.

3  Qual é a principal informação que o mapa apresenta?

4  Converse com o professor sobre o percurso das migrações dos primeiros seres 

humanos, desde a origem africana até as regiões mais distantes. 

Os mais diferentes povos se formaram nesse período de deslocamento das 

populações pelo planeta. A ocupação de espaços distantes, com variadas con-

dições de clima, caça, coleta, fez com que esses povos fossem se diferenciando 

uns dos outros, formando culturas próprias. 

Os primeiros seres humanos a chegarem ao continente americano também 

eram nômades. Eles se espalharam por diversas regiões, incluindo as do terri-

tório atual do Brasil.

Ao longo de milhares de anos, for-

maram-se sociedades muito diferen-

tes na América, na África, na Europa, 

na Ásia e mesmo em regiões mais 

distantes, como a Oceania. 

A principal informação que ele apresenta é a maneira como os 
primeiros grupos humanos se deslocaram pelo planeta.

 ❱ Casal inuíte, povo nativo da região de Nanortalik, na 
Groenlândia, com roupas tradicionais. Foto de 2016.
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Uma possív el explicação é a acentuada diferença climática das regiões que esses povos 
ocupam. A cultura também é importante para explicar essa diferença.

 5  Observe a fotografia ao lado e 

discuta com os colegas: por que 

os inuítes se vestem de forma di-

ferente dos povos indígenas do 

território brasileiro?
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Enfatize que o processo de des-
locamento dos seres humanos pelo 
planeta ocorreu ao longo de milha-
res de anos. Não existiam meios 
modernos de transporte; os seres 
humanos precisavam caminhar, 
utilizar animais e embarcações sim-
ples para ir de um ponto a outro. 
Dessa forma, foram necessários 
milhares de anos para os seres hu-
manos chegarem à América ou à 
Oceania.

Explique aos estudantes que es-
sas migrações, na sua grande 
maioria, foram feitas de forma na-
tural e não planejada pelos grupos 
humanos que as praticavam.

É importante destacar que, ao 
longo do tempo, os grupos huma-
nos foram se diferenciando entre 
si. As sociedades que se formaram 
na América, por exemplo, criaram 
hábitos e valores culturais diferen-
tes das sociedades que se forma-
ram na África. Isso possibilitou a 
diferenciação cultural dos grupos 
humanos, dando origem a povos 
com características próprias e di-
ferentes de outros. Posteriormen-
te, povos diferentes se encontra-
ram e passaram a realizar trocas 
culturais, o que também possibili-
tou o surgimento de novos povos, 
como é o caso do povo brasileiro. 
Este é o resultado do encontro de 
muitos povos com características 
diferentes ao longo do tempo.

Atividade 4

Trabalhe esta questão com o 
planisfério político. Na época das 
primeiras migrações, não havia a 
divisão do mundo em continentes 
e países, mas pode-se perguntar 
aos estudantes por quais deles os 
grupos humanos teriam andado se 
a migração ocorresse nos dias de 
hoje e fosse feita a pé.

Pergunte também qual meio de 
transporte eles usariam hoje para 
fazer grandes migrações como as 
indicadas no mapa. Compare os 
meios de locomoção dos primór-
dios da humanidade com os de al-
guns séculos atrás – quando a prin-
cipal força de tração dos veículos 
era animal ou o vento (como naus e 
caravelas) – e com os dos tempos 
atuais (movidos a eletricidade e por 
combustíveis). Compare velocidade 
e outros recursos tecnológicos des-
ses meios de locomoção.
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Durante o processo de expansão pelo planeta, os grupos humanos desen-

volveram técnicas para desenhar imagens nas paredes de cavernas e nas rochas. 

Esses desenhos receberam o nome de pintura rupestre e são considerados uma 

das expressões artísticas mais antigas dos seres humanos.

Muitas dessas pinturas se conservam até os dias de hoje e são encontradas 

em sítios arqueológicos pelo mundo. Há centenas desses locais em todos os 

continentes do planeta e eles são muito importantes para o estudo do modo de 

vida desses grupos humanos.

Ao estudar essas pinturas, podemos conhecer algumas atividades realizadas 

pelos seres humanos, como a prática da caça, uma das principais formas para 

se obter alimentos. Os pesquisadores acreditam que essas pinturas revelam 

também os primeiros sinais de crenças religiosas dos seres humanos. 

Algumas das obras de arte rupestre mais antigas datam de 20 mil ou 30 mil 

anos atrás. No Parque Nacional da Serra da Capivara, no estado do Piauí, por 

exemplo, há pinturas de cerca de 25 mil anos.

Como eles faziam?

Para executar suas obras, os artistas pré-históricos 

usavam o que a natureza lhes oferecia. As gravuras eram 

feitas com a ajuda de instrumentos de pedra. A paleta de 

cores se limitava à gama dos pigmentos minerais: ocre 

para vermelhos, amarelos e marrons; óxido de manga-

nês para pretos e os marrons bem escuros. [...] Eles apli-

cavam os pigmentos diretamente com os dedos ou com 

pincéis [...], feitos com pelos de animais ou com fibras 

vegetais.

SWINNEN, Colette. A Pré-História passo a passo. 

São Paulo: Cia. das Letras, 2010. p. 63. 

Pigmento:
substância natural ou 
artificial que produz cor. 

Ocre:
tipo de solo que pode ter 
coloração vermelha, 
amarela ou marrom.

îxido de mangan•s:
substância encontrada na 
natureza na forma de um 
cristal escuro. 

6  Existem muitas explicações para o significado das pinturas rupestres. Qual 

você acha que é a mais provável? Resposta pessoal.

7  Pesquise alguns exemplos de pintura rupestre e faça, no caderno, uma ilustra-

ção que tente reproduzir um desses exemplos. Resposta pessoal. 
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Tratamos aqui das pinturas ru-
pestres, convidando os estudantes 
a reconhecerem-nas como uma 
das primeiras expressões artísticas 
do ser humano e que ilustram e 
comunicam as atividades daqueles 
povos. 

Atividade 6

Lembre os estudantes das duas 
possíveis explicações mencionadas 
nesta página: a de registro do co-
tidiano e a de práticas religiosas.
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 A agricultura e a pecuária

Com o passar do tempo, alguns povos nômades aprenderam a plantar cereais 

e frutas, além de domesticar animais para a obtenção de alimentos e ajuda nos 

trabalhos agrícolas. Entre os anos de 12 000 a.C. e 9 000 a.C., na parte ociden-

tal da Ásia, os seres humanos já praticavam a agricultura e a pecuária.

Como não precisavam mais se locomover em busca de alimentos, alguns 

povos deixaram a vida nômade. A agricultura e a pecuária fizeram 

com que eles se tornassem, pouco a pouco, sedent‡rios.

 ❱ O mapa mostra as regiões do mundo onde eram cultivados alguns alimentos que consumimos hoje.

Plantas e animais domesticados em uma região foram pouco a pouco sendo 

levados para outras regiões do planeta e ali cultivados e tratados. Foi assim que, 

séculos depois, alimentos originários da Europa, por exemplo, começaram a ser 

cultivados também na América. E muitos alimentos americanos foram levados 

para a Europa e outros continentes. 

1  A partir da observação do mapa é possível dizer que os seres humanos apren-

deram a cultivar os mesmos alimentos em todos os continentes? Por quê?

2  Dos alimentos mostrados no mapa, quais você já experimentou?
Resposta pessoal.

Sedent‡rio:

que tem 
habitação fixa.

MAZOYER, Marcel; ROUDART, Laurence. História das agriculturas no mundo: do 
Neolítico à crise contemporânea.  São Paulo: Ed. da Unesp; Brasília: Nead, 2010. p. 99.

Os primeiros cultivos agrícolas
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Área de 
domesticação

Pimenta, tomate,
abacate, milho, abóbora,
feijão, algodão.

Trigo, cevada, ervilha,
linho, lentilha.

Fava, taro, inhame,
nabo, lichia, banana,
cana-de-açúcar.

Abóbora, quinoa,
girassol, cevadinha.

Milheto, arroz,
repolho.

Batata, quinoa,
tremoço.

Algodão de fibra longa,
pimentão, batata-doce,
ananás, papaia, mandioca.

OCEANO

ÍNDICO

Sorgo,
arroz-africano,
ervilha, inhame.

Taro.
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Não. Observa-se no mapa que os povos que viviam em 
diferentes continentes cultivavam alimentos diversos.
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Estimule os estudantes a reco-
nhecer a importância do domínio 
da agricultura e da domesticação 
de animais para o sedentarismo e 
o surgimento das primeiras aglo-
merações humanas, identificando 
aspectos da formação dos povos e 
das diferentes culturas e sua rela-
ção com o espaço geográfico.

Os egípcios foram um dos povos 
que dominaram a agricultura na 
Antiguidade. Além deles, muitos 
povos também fizeram isso em 
épocas próximas, inclusive em ou-
tras regiões do planeta.  

Atividade 2

Muitos dos alimentos represen-
tados no mapa fazem parte da die-
ta dos brasileiros, como o tomate, 
a batata, o trigo, o arroz e a banana. 
Além disso, o mapa mostra tam-
bém o algodão, muito usado na 
produção de objetos variados, 
principalmente tecidos.

Texto complementar

Para sua referência, leia o texto abaixo.

[...] intensos trabalhos de campo conduzidos por pesquisadores 

nacionais e do exterior no Alto Xingu, no norte do Mato Grosso, e 

na confluência dos rios Negro e Solimões, a cerca de 30 quilômetros 

de Manaus, no Amazonas, indicam a existência de grandes e refina-

dos assentamentos humanos, habitados simultaneamente por alguns 

milhares de pessoas, nessas áreas, 500 anos atrás – ou até mesmo 

antes disso. 

As evidências mais espetaculares de ocupações dessa magnitude 

– um feito só possível com a adoção de um estilo de vida sedentário 

e de práticas que alteravam a floresta nativa e possibilitavam a adoção 

de uma agricultura razoavelmente produtiva – saíram de sítios pré-

-históricos situados nas terras hoje habitadas pelo povo kuikuro, 

dentro da reserva indígena do Xingu, e se materializaram nas páginas 

da edição de 19 de setembro da revista norte-americana Science, uma 

das publicações de maior peso entre os cientistas.

Num artigo de quatro páginas, ilustrado por seis imagens de 

satélite, uma pouco usual equipe de autores – três da Universidade 

Site

Presentes do passado. Dis-
ponível em: <http://www.cien 
ciahoje.org.br/revista/materia/
id/957/n/presentes_do_passa 
do>. Acesso em: fev. 2018.

Leia o artigo, disponível no 
site acima, que trata da domes-
ticação de diferentes plantas 
por povos da Amazônia pré-his-
tórica. Alguns exemplos dessas 
plantas são a mandioca, a pu-
punha e o guaraná, presentes 
até hoje na cultura brasileira.

Sugestão de... 
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Muitos dos alimentos que são consumidos no Brasil não são originários da América 

do Sul. Foram trazidos de outros continentes para cá. 

Com um colega, pesquisem em livros, revistas, dicionários e na internet a origem 

de algumas plantas e animais que usamos na alimentação ou no trabalho agrícola: 

 ● Plantas: café, manga, cana-de-açúcar, algodão, milho, laranja, feijão, goiaba, pi-

menta, banana, arroz, trigo.

 ● Animais: galinha, porco, boi, cavalo.

Depois, converse com os colegas e discutam as informações encontradas. 

Com a sedentarização, as populações começaram a construir casas e outros 

edifícios mais resistentes, de madeira, barro ou pedra. Foi nesse período que 

surgiram as pequenas aldeias. Nesses povoados, os espaços eram organizados 

em casas para morar, depósitos para os alimentos e estábulos para os animais.

Esse processo ocorreu em várias regiões do mundo, como a América Central, 

a China e o Oriente Médio, mas cada povo interagia de forma diferente com a 

natureza. Em lugares mais secos, os campos precisavam ser irrigados; em luga-

res mais úmidos precisavam ser drenados. Já nas regiões mais frias, as casas 

precisavam ser mais protegidas e os mantimentos armazenados para o inverno.

 ❱ Ilustração de uma 
aldeia mesopotâmica 
de aproximadamente 

4 mil anos atrás. 
HUNT, Norman Bancroft (Ed.). Living in Ancient Mesopotamia. New York: Thalamus, 2009. p. 18-19. 

3  Converse com o professor e os colegas: o que mostra a ilustração?

4  Agora escreva uma frase sobre a importância do que nela é retratado.

Resposta pessoal. 

Resposta pessoal. 

Drenar: 

retirar o excesso de 
água de um terreno.

Pesquise
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Trabalhamos aqui o surgimento 
das primeiras aldeias, simultanea-
mente em várias regiões do plane-
ta, e de novas tecnologias para 
viabilizar o uso de recursos da na-
tureza. Trabalhamos também a va-
lorização do esforço humano para 
a organização social das primeiras 
comunidades. 

Pesquise

Auxilie os estudantes nesta ati-
vidade de pesquisa e, se possível, 
disponibilize o material de pesqui-
sa na sala de aula. Segue a origem 
das plantas e dos animais mencio-
nados: algodão – América Central; 
arroz – Leste Asiático/África; bana-
na – Sudoeste Asiático; café – Áfri-
ca; cana-de-açúcar – Sudoeste 
Asiático; feijão – América do Sul; 
goiaba – América Central/América 
do Sul; laranja – Ásia; manga – Sul 
da Ásia; milho – América Central; 
pimenta – América Central; trigo 
– Oriente Médio; boi – Oriente Mé-
dio; cavalo – Ásia Central; galinha 
– Leste Asiático.

Atividade 3

A ilustração da aldeia foi feita 
com base em estudos arqueológi-
cos. Ajude os estudantes a identi-
ficar a maneira como diversas eta-
pas do trabalho agrícola são repre-
sentadas na imagem: o plantio, o 
cuidado com a terra, a colheita e a 
organização dos grãos produzidos.

Atividade 4

Auxilie os estudantes a analisar 
a ilustração. É importante que a 
frase explique que a ilustração tra-
ta da produção agrícola na Antigui-
dade e mostra diversas etapas que 
eram realizadas para o plantio e a 
colheita de grãos, processos fun-
damentais para a sedentarização 
do ser humano.

da Flórida, dois do Museu Nacional do Rio de Janeiro e dois índios 

kuikuro – descreve a estrutura do tipo de sociedade que havia nes-

se ponto da Amazônia entre 1200 e 1600 d.C.: um conjunto de 19 

aldeias de formato circular, as maiores protegidas por fossas de até 

5 metros de profundidade e muros de paliçadas, interligadas por 

uma extensa e larga malha de estradas de terra batida. Os pesqui-

sadores estimam que entre 2 500 e 5 000 pessoas moravam nas maio-

res aldeias. 

O capricho e a precisão com que as vias foram concebidas e 

executadas impressionam. Elas eram extremamente retilíneas, com 

larguras entre 10 e 50 metros e extensão de 3 a 5 quilômetros. [...] 

Indícios de praças, pontes, represas e canais e do cultivo de 

mandioca e outras plantas também foram encontrados no sítio 

arqueológico, que compreende uma área de 400 quilômetros qua-

drados, equivalente a um terço do território da capital fluminense, 

não muito distante das três aldeias contemporâneas dos Kuikuro. 

[...] 

A luz que o homem branco apagou. Pesquisa Fapesp, n. 92, out. 2003. 

Disponível em: <http://revistapesquisa.fapesp.br/2003/10/01/a-luz-que-

o-homem-branco-apagou/>. Acesso em: dez. 2017.
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 Organizar-se para viver bem

A agricultura permitiu que os agrupamentos humanos crescessem bastante, 

até o surgimento das primeiras aldeias e cidades. Inicialmente, as primeiras al-

deias eram formadas por um pequeno número de pessoas, geralmente membros 

de uma mesma família que viviam e trabalhavam juntos.

Hoje, as sociedades são formadas por um grande número de pessoas. No 

Brasil, por exemplo, há mais de 200 milhões de habitantes, segundo o IBGE. 

No passado, quando ainda predominava o nomadismo, estima-se que os dife-

rentes grupos humanos eram formados por aproximadamente algumas dezenas 

de pessoas.

As pessoas desses grupos nômades de mais de 100 mil anos atrás trabalha-

vam juntas para se alimentar e se proteger. Acredita-se que esses grupos tinham 

líderes, que podiam ser os caçadores ou os guerreiros mais habilidosos ou mais 

fortes. Os líderes não podiam tomar decisões sozinhos: precisavam consultar 

outros membros do grupo.

Quando os humanos se tornaram sedentários, o número de pessoas dos 

grupos começou a crescer, e foi necessário desenvolver novas formas para tomar 

decisões e criar novas tarefas para o funcionamento das comunidades.

Com o passar do tempo, as aldeias foram crescendo ainda mais e deram 

origem às primeiras cidades. Esse processo levou milhares de anos, mas entre 

10 mil a.C. e 5 mil a.C. já existiam cidades em diversas regiões do planeta.

1  Você sabe como as decisões são tomadas nos grupos de que você participa, 

como a escola ou a família? Discuta com o professor e os colegas.

2  Quais são as principais decisões que precisam ser tomadas para organizar a 

comunidade, a cidade, o estado e o país? 

Resposta pessoal.

É possível destacar que hoje vivemos em grandes grupos de pessoas, por isso 
é importante escolher nossos governantes, criar leis e regras e respeitar certas 
normas de conduta que permitam o bom funcionamento da comunidade, a boa 
convivência e o trabalho de todos para produzir tudo aquilo que é necessário 
para nossa vida, como alimentos, roupas, construções, serviços de eletricidade, 
água, esgoto e tecnologias de comunicação. 
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Atividade 1

Para auxiliar os estudantes nesta 
tarefa, apresente a estrutura da 
escola e argumente que, apesar de 
haver um diretor, ele nem sempre 
toma as decisões sozinho. Muitas 
decisões são tomadas em conjunto 
com o corpo docente, o corpo dis-
cente e os responsáveis pelos es-
tudantes. Explique também como 
são escolhidos o diretor e os pro-
fessores, assim como os outros 
funcionários. Em relação à família, 
peça a eles que contem como são 
tomadas as decisões em casa. É 
importante que discutam de forma 
a compreender que a melhor ma-
neira de se conviver é tomando 
decisões coletivamente, mas que 
os pais e responsáveis têm mais 
condições de tomar decisões por 
serem adultos.

Atividade 2

A proposta desta atividade é 
apresentar algumas noções básicas 
sobre as relações políticas que se 
desenvolvem em praticamente to-
dos os grupos humanos. Para isso, é 
importante destacar que diferentes 
sociedades criaram formas de orga-
nização política muito distintas. 
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 ❱ Os zigurates eram grandes edifícios religiosos construídos, na região do atual Iraque, por volta de 
3 500 anos atrás. Para construí-los, era necessário o trabalho de milhares de pessoas. Na imagem, 
zigurate da cidade de Ur, construído em aproximadamente 2000 a.C. Fotografia de 2015.

Uma das principais consequências do crescimento das cidades foi a divisão 

da sociedade. Até então, os grupos humanos dividiam todas as tarefas neces-

sárias para a sobrevivência. Porém, com o crescimento do número de pessoas 

nas cidades, tornou-se necessário dividir as tarefas de outra forma.

Foi assim que começaram a surgir as primeiras profissões humanas. Algumas 

pessoas passaram a se dedicar ao artesanato, enquanto outras praticavam o 

comércio ou exerciam outras tarefas. Por isso, a vida nas cidades deixou de ser 

igualitária e lentamente as pessoas começaram a se diferenciar entre aquelas 

que eram consideradas mais importantes e aquelas que eram consideradas 

menos importantes.

As primeiras cidades surgiram na região da Mesopotâmia e eram indepen-

dentes, isto é, não dependiam umas das outras e nem de um governo central. 

Nelas havia rei, funcionários, soldados e outras pessoas que ajudavam o gover-

nante a garantir a ordem, criar leis, cobrar os impostos e manter a sociedade 

organizada. Alguns estudiosos definem o conjunto dessas pessoas e cargos 

como Estado.

Nesse período, por volta de 5 mil anos atrás, os mesopotâmicos desenvol-

veram a escrita. Esse recurso tornou-se importante para controlar os impostos 

pagos, o salário dos soldados e para registrar leis. 

3  Observe a fotografia acima e discuta com os colegas: como vocês imaginam 

que construções como essa eram feitas sem o auxílio de máquinas motorizadas 

e como elas poderiam ser feitas hoje em dia? Resposta pessoal.
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Trabalham-se aqui o crescimen-
to das cidades no decorrer da his-
tória e a consequente especializa-
ção do trabalho por parte dos 
seus moradores. Abordam-se 
também como foram organizados 
o poder e os governos nas primei-
ras sociedades – na Mesopotâmia 
e, na página seguinte, na Grécia, 
principalmente com a democracia. 

É importante reforçar a relação 
entre o crescimento dos grupos 
humanos e a necessidade da cria-
ção de sistemas políticos capazes 
de organizar a sociedade e garan-
tir que um número cada vez maior 
de tarefas sociais (como a produ-
ção de alimentos, a proteção da 
comunidade, a construção de ca-
sas e objetos, o cuidado com a 
saúde, entre muitos outros exem-
plos) seja realizado. Em pequenos 
grupos humanos, todos podem 
participar, de maneira mais direta,  
da tomada de decisões. Porém, em 
sociedades maiores, é preciso um 
sistema capaz de garantir a orga-
nização social, ainda que nem to-
dos tenham acesso direto ao pro-
cesso de tomada de decisões que 
interferem no cotidiano da popu-
lação como um todo.

Atividade 3

É importante que os estudantes 
reflitam sobre as dificuldades de 
construir monumentos grandiosos 
sem o auxílio de máquinas motori-
zadas, como as que existem hoje. 
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O surgimento da democracia

Nas antigas sociedades da Mesopotâmia, já bastante organizadas, o gover-

nante tinha grande poder. Porém, em muitas sociedades surgiram outras formas 

de organização e de governo, nas quais o poder do governante tinha limites.

Os gregos, por exemplo, foram um povo que surgiu por volta do século XII a.C.

na Europa. Eles viviam em cidades independentes e tinham formas variadas de 

governo. 

Na cidade grega de Atenas, por exemplo, as pessoas consideradas cidadãs 

podiam participar diretamente dos rumos políticos da cidade por meio de as-

sembleias. Esse tipo de governo foi chamado de democracia, apesar de nem 

todos terem direito de participar das decisões. Naquela época somente os ho-

mens adultos, filhos de pai e mãe atenienses, eram considerados cidadãos. Dessa 

forma, mulheres, escravos e estrangeiros não podiam participar da vida política.

Assim, a ideia de democracia na Grécia antiga não era a mesma de hoje, em 

que todos os cidadãos têm direito de participar das escolhas políticas, mas foi 

um dos primeiros exemplos de regime democrático no mundo.
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 ❱ Colina da Pnyx, onde ocorriam as assembleias e as votações em Atenas. No alto da escada ficava 

o orador. Cidade de Atenas, Grécia. Foto de 2017.

1  Você já parou para pensar no que significa a palavra democracia? Converse 

com o professor e os colegas sobre o significado desse termo. Resposta 
pessoal.
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Este tema permite explorar a 
historicidade dos regimes políti-
cos, destacando como os seres 
humanos criaram formas distintas 
de organização de seus sistemas 
de governo ao longo do tempo.  
É possível comparar o sistema 
egípcio, no qual o faraó tinha am-
plos poderes, com a democracia 
ateniense, na qual os governantes 
eram o próprio povo e todos os 
cidadãos podiam participar das 
decisões políticas. Contudo, é im-
portante lembrar que, em Atenas, 
mulheres, escravos e estrangeiros 
estavam excluídos da atividade 
política, pois não eram considera-
dos cidadãos.

Texto complementar
Mulheres ainda são minoria nos poderes do Brasil

[...]
O Brasil tem uma proporção menor de mulheres no legislativo 

federal do que a Arábia Saudita, país onde existe segregação entre 
os sexos em muitos locais públicos. No início de 2013, em uma cane-
tada, o rei saudita determinou uma cota de 20% de mulheres no Con-
selho Consultivo do país, o dobro do atual Congresso brasileiro. 

Esse não é o único país do Oriente Médio a contar com um contin-

gente feminino legislativo maior que o Brasil: também entram na 

lista Jordânia, Síria, Iraque e Emirados Árabes.

[...]

No Brasil, mulheres votam e podem se candidatar há muitas 

décadas. As primeiras brasileiras a conquistarem o direito ao voto 

foram as potiguares. Em 1927, como resultado da campanha pelo 

sufrágio feminino promovida pela Federação Brasileira pelo Progresso 
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A forma de governo que existe hoje no Brasil teve 

sua origem naquelas experiências passadas, da 

Mesopotâmia e da Grécia, além de outras democracias 

que existiram ao longo do tempo. Veja algumas ca-

racterísticas dessa forma atual de governo.
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 ❱ Eleitor votando em 
urna eletrônica em posto 
da Pontifícia Universidade 
Católica (PUC), no município 
do Rio de Janeiro, no estado do 
Rio de Janeiro, em 2016.

O governo conta com representantes eleitos e com funcioná-
rios para administrar a população que vive em seu território.

Os representantes da população criam regras, leis e direitos 
para todos os cidadãos do país. Isso serve para evitar confli-
tos, disputas e favorecer o bom convívio entre as pessoas.

Os governantes devem:
1 – manter a ordem da comunidade e garantir seu bem-estar;
2 –  garantir que todos tenham seus direitos respeitados e 

que todos colaborem para o funcionamento do país.

Monarquia: 
regime de governo em que o 
rei ou o imperador é o chefe de 
Estado. O cargo é hereditário.

República: 
regime de governo em que, 
geralmente, o presidente é 
eleito pelo povo ou pelos seus 
representantes de governo. No 
Brasil, o presidente é eleito por 
4 anos e pode ser reeleito por 
mais 4 anos.

Ditadura: 

regime de governo que suprime 
as liberdades individuais.

Até 1808, o território que hoje é o Brasil foi colônia 

de Portugal. Dessa data até 1822 foi considerado per-

tencente ao Reino Unido de Portugal e Algarve. A par-

tir de 1822, com a independência, passou a ser uma 

monarquia. Desde 15 de novembro de 1889, o Brasil 

é uma república democrática, governada por um presidente eleito, que deve obe-

decer à Constituição. O país também passou por períodos de ditadura, mas hoje 

é uma democracia.

A primeira Constituição da República brasileira foi elaborada em 1891. Segundo 

esse documento, estavam excluídos do direito de voto: os analfabetos, os mendigos 

(pessoas em situação de rua), os indígenas, os soldados, os religiosos e as mulheres. 

Assim, somente parte dos homens alfabetizados maiores de 21 anos podiam votar.

A Constituição atual, em vigor desde 1988, é bem diferente da primeira. Hoje 

todos os brasileiros alfabetizados entre 18 e 70 anos são obrigados a votar, inde-

pendentemente de profissão, sexo ou condição financeira. Os analfabetos, os 

jovens de 16 a 18 anos e as pessoas acima de 70 anos não são obrigados a votar. 

2  Na sua opinião, por que a democracia é uma forma de governo importante em 

nossos dias? Escreva um pequeno texto sobre o tema no caderno. 

3  Você sabe como funcionam as eleições no Brasil? Converse com o professor e 

os colegas sobre esse tema. Resposta pessoal.

Resposta 
pessoal.
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No Brasil, a democracia foi res-
tabelecida na década de 1980, 
quando retomamos o direito de 
escolher nossos representantes 
políticos. Porém, é importante sa-
lientar que o voto não é um direito 
exclusivo da democracia. Em algu-
mas ditaduras eleições também 
são realizadas.

Trabalhe com os estudantes o 
que eles entendem por democra-
cia. O que a democracia deve ga-
rantir aos cidadãos? Lembre-os de 
que a liberdade de expressão, a 
igualdade de direitos e o acesso à 
informação são características de 
governos democráticos.

Atualmente, o número de eleito-
res é alto: aproximadamente 70% 
da população está apta a votar. Na 
Primeira República (1889-1930), ao 
contrário, por causa do grande nú-
mero de analfabetos e da exclusão 
destes e das mulheres do direito ao 
voto, apenas uma parcela muito pe-
quena da população podia votar.

A promulgação da Constituição 
de 1988 destaca aspectos da histó-
ria recente do país, e seu estudo 
possibilita o reconhecimento das 
práticas de cidadania. 

Feminino (FBPF), o Rio Grande do Norte removeu o veto ao voto 

feminino na Constituição Estadual. Não foi suficiente para que as 

eleitoras pudessem, de fato, influenciar o resultado. O Tribunal Elei-

toral estadual acabou anulando todos os votos de mulheres. 

[...]

Desde os anos 90, o Brasil registra uma participação de cerca de 

10% de mulheres em vagas legislativas em todo o país, de acordo com 

números do TSE, que abarcam câmaras municipais, assembleias le-

gislativas e Congresso. Nas onze eleições de 1994 para cá, o patamar 

se manteve sempre em torno destes 10%. As variações são mínimas. 

Enquanto vereadoras e deputadas estaduais chegaram quase nos 

13% do total de cadeiras nas eleições de 2014, deputadas federais 

ficaram em 9%.

NEXO Jornal. Mulheres ainda são minoria no poder do Brasil. 

8 de março de 2016. Disponível em: <www.nexojornal.com.br/

especial/2016/03/08/Mulheres-ainda-s%C3%A3o-minoria-nos-poderes-

do-Brasil>. Acesso em: dez. 2017.
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 A religião e a cultura

Existem muitas religiões diferentes no mundo.

As religiões influenciam a formação e a cultura dos povos, orientando seus 

adeptos no modo de viver, comer, pensar, entre outros aspectos. Todas elas 

precisam ser respeitadas.

No Brasil, o cristianismo foi introduzido pelos portugueses no período colo-

nial. Aqui, começaram a cristianizar os indígenas e, posteriormente, os negros 

escravizados, ambos com crenças religiosas diferentes.

Hoje, no Brasil, diversas religiões são praticadas, por exemplo, as religiões 

cristãs, o espiritismo, as religiões afro-brasileiras (como o candomblé e a um-

banda), o budismo, o judaísmo e o islamismo.

 ❱ A primeira missa no Brasil, de Victor Meirelles, 1861 (óleo sobre tela, de 268 cm × 356 cm).
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1  Discuta com os colegas: por que é importante respeitar todas as religiões?

2  Escolha um colega e, juntos, pesquisem informações sobre duas religiões pre-

sentes no Brasil. Apresente o trabalho ao professor e aos demais colegas.

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.
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Neste tema são apresentadas as 
diferentes religiões existentes e 
como o catolicismo foi introduzido 
no Brasil. Estimule os estudantes a 
debater a intolerância religiosa 
como uma ameaça à liberdade das 
pessoas e uma falta de respeito ao 
próximo, culminando na deteriora-
ção da boa convivência entre os 
membros de uma sociedade.

Explique aos estudantes que há 
no Brasil várias igrejas que fazem 
parte da religião cristã: Igreja Ca-
tólica Apostólica Romana, Igreja 
Católica Ortodoxa, Igreja Presbite-
riana, Igreja Luterana, Congrega-
ção Cristã do Brasil, Assembleia de 
Deus, etc.

Ao estudar o papel das religiões 
para a formação cultural dos povos 
no passado e no presente, os estu-
dantes podem se identificar dentro 
do seu grupo social e cultural. Isso 
auxilia na formação do seu pensar 
histórico e, por conseguinte, na sua 
conscientização como um ser atuan-
te e participante dentro de seu gru-
po social e da comunidade global.

Atividade 1

Trabalhe com os estudantes a 
tolerância religiosa, a aceitação 
dos que têm crenças, costumes, 
hábitos e maneiras de pensar dife-
rentes dos deles. Trabalhe também 
o respeito e a tolerância àqueles 
que não têm religião.

Atividade 2

Oriente os estudantes a buscar 
informações sobre a origem das  
duas religiões e a contextualizar 
suas práticas no Brasil (locais onde 
são mais praticadas, número de 
seguidores, etc.). 
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A religiosidade no Egito antigo

Entre 6 mil anos e 2 mil anos atrás, a civilização egípcia desenvolveu-se na 

África, em torno do rio Nilo. Uma característica do povo egípcio era a importân-

cia da religião na organização do Estado e no dia a dia. 

Os egípcios acreditavam em vários deuses, ou seja, eram politeístas, e os 

responsáveis pelos cuidados dos assuntos divinos eram os sacerdotes. Eles 

deveriam fazer oferendas, proteger e divertir os deuses. Para isso, os egípcios 

criavam templos onde, de acordo com suas crenças, os deuses moravam.

Em troca do cuidado, do respeito e dos cultos, os deuses garantiam a paz e 

a prosperidade aos egípcios. Um dos pedidos dos egípcios aos deuses, por 

exemplo, eram boas colheitas.

Muitos dos deuses egípcios representavam diferentes aspectos da natureza, 

como a cheia dos rios, as chuvas, o Sol. Existiam também deuses guardiões das 

cidades, deuses responsáveis pela escrita e pelo conhecimento e também os 

deuses protetores das mulheres e das crianças. 
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 ❱ O deus Osíris, ao centro, 
acompanhado de sua 
esposa Ísis e seu filho 
Hórus. Ouro e lápis-lazúli, 
cerca de 870 a.C. Osíris era 
o deus supremo e o juiz do 
mundo dos mortos. 
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Abordamos aqui a importância 
da religião, mais especificamente 
do politeísmo, na formação cultural 
dos povos antigos. Os egípcios, por 
exemplo, tinham a religião como 
pilar da organização do Estado. Os 
estudantes, assim, identificam a as-
sociação entre religião e a organi-
zação política dessa sociedade.

Destaque as diversas formas de 
organização das crenças religiosas 
ao longo do tempo. Os seres hu-
manos criaram religiões que cul-
tuam diversos deuses (politeístas) 
e também religiões que cultuam 
apenas um deus (monoteístas). 
Como as maiores religiões do mun-
do atualmente são monoteístas, a 
ideia de uma crença que segue 
diversos deuses pode causar estra-
nhamento nos estudantes. Por isso, 
é importante reforçar que ao longo 
do tempo muitos povos seguiram 
religiões politeístas e isso é um 
exemplo da diversidade cultural 
dos seres humanos.

Alguns deuses egípcios conhe-
cidos são: 

Rá (Atum) – principal deus egíp-
cio, era o responsável pela criação 
do mundo e representava o Sol.

Tot – protetor dos escribas, ficou 
encarregado de inventar os hieró-
glifos. Era o deus da sabedoria e 
do conhecimento. 

Ísis – dona de poderes mágicos, 
protetora e piedosa, era muito po-
pular. Os antigos egípcios acredi-
tavam que as cheias do rio Nilo 
ocorriam por causa das lágrimas 
que ela derramava ao chorar pela 
morte de seu marido, o deus Osíris.

Osíris – o deus mais conhecido, 
era o juiz que decidia o destino das 
almas dos egípcios.

Set – era o deus responsável pe-
las guerras e pela escuridão.
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A criação do mundo segundo os egípcios antigos

Os egípcios acreditavam que o mundo havia sido criado por Rá, o Sol. No início, o 

universo não existia. No lugar dele havia o Nun, uma espécie de grande massa de água 

parada que simbolizava o nada. Desse Nun surgiu o Sol, Rá. Ao cuspir no chão, ele 

deu origem ao deus Shu (o sopro) e à deusa Tefnut (o calor). Esses deuses se uniram e 

criaram Geb (a terra) e Nut (o céu), que por sua vez tiveram cinco filhos: Osíris, Ísis, 

Hórus, Set e Néftis. Na sequência nasceram os outros deuses e, mais tarde, surgiram 

os homens. Tot, o deus do conhecimento, por exemplo, nasceu do crânio de Rá, num 

momento de tristeza; Anúbis, o deus da mumificação, era filho de Osíris com Néftis 

[...]. 

BELER, Aude Gros de. O Egito Antigo passo a passo. São Paulo: Claro Enigma, 2016, p. 11. 

Saiba mais
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1  Como os egípcios explicavam a criação do mundo?

2  Pesquise informações sobre os deuses Hórus, Hathor e Tot. Escreva, no caderno, o 

que você descobriu.

3  Depois, com a orientação do professor, compare sua pesquisa com a dos colegas. As 

informações que vocês descobriram foram as mesmas?

4  Com a ajuda de um colega, escolha três deuses egípcios e faça um desenho de cada 

um deles no caderno. Vocês também podem pedir ajuda ao professor ou pesquisar 

para conhecer melhor as características físicas desses deuses.

Os antigos egípcios acreditavam 
que o mundo era resultado da 
união dos deuses Shu e Tefnut. 

 ❱ Detalhe de papiro representando o deus Geb (terra), deitado e envolto pelo corpo de sua mulher 
Nut (céu). Egito, cerca de 1069-945 a.C.
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Saiba mais

Oriente os estudantes a pesqui-
sar mais informações e imagens 
sobre a divindade Rá em livros ou 
na internet.

Incentive-os a compartilhar as 
informações que descobriram. 
Explique a eles que alguns deuses 
egípcios tinham a forma de animal 
(zoomorfismo), outros apresenta-
vam forma humana (antropomor-
fismo) e havia ainda os de forma 
mista, humana e animal (antropo-
zoomorfismo).

Atividade 2 

Hórus: filho de Osíris e Ísis, tem 
cabeça de falcão e é o protetor dos 
faraós e das famílias. Quando Osíris 
foi assassinado, Hórus foi aclamado 
líder supremo dos deuses. 

Hathor: a esposa de Hórus é a 
deusa guardiã das mulheres (espe-
cialmente das grávidas). 

Tot: com cabeça de uma ave, a íbis, 
é o deus da sabedoria. É o patrono 
dos escribas e, segundo as lendas, 
inventou os hieróglifos egípicios.

Atividade 3

Estimule os estudantes a perce-
ber os diferentes resultados possí-
veis de pesquisa. Em seguida, pro-
mova uma reflexão envolvendo 
aspectos como: respeito a diferen-
tes métodos de busca, organização 
e interpretação das informações 
obtidas; diversidade de fontes, mí-
dias e recursos de pesquisa em ge-
ral; bem como o acesso que cada 
estudante tem a esses recursos.

Atividade 4

Oriente e auxilie os estudantes 
a pesquisar em livros ou na internet 
mais informações e imagens des-
ses deuses. Sugestão de site: 
<http://www.egitoantigo.net/atun-
-deus-egipcio-solar-criador.html>. 
Acesso em: jun. 2017

Texto complementar
O culto aos animais no antigo Egito

Ao contrário do que muita gente acredita, o Egito da Antiguida-
de nunca teve uma religião unificada e baseada na deificação do faraó. 
[...] E, dependendo do local e da época, houve casos de animais utili-
zados para retratar determinadas características atribuídas aos deu-
ses. Hórus, por exemplo, era representado com uma cabeça de falcão 
porque os egípcios acreditavam que ele possuía as qualidades desse 

animal, e a deusa Bast (também chamada de Bastet) tinha a forma de 
gato por ser associada à fertilidade e ao cuidado com as crianças. [...]

[...]
À medida que a civilização egípcia evoluiu, a relação com alguns 

desses deuses e deusas deu origem ao que poderíamos chamar de 
culto aos animais propriamente ditos, no qual o animal associado ao 
deus em questão passou a ser o objeto de adoração.

BROWNE, Sylvia. O cŽu dos bichos. São Paulo:  
Matrix, 2010. p. 37-38.
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Você sabia que o culto aos orixás, de origem 
africana, está bastante presente na cultura bra-
sileira? Isso acontece porque muitos negros afri-
canos iorubas foram trazidos à força para o Brasil 
como escravos. Com eles, vieram tradições, há-
bitos e crenças religiosas, que foram incorpora-
dos às culturas dos portugueses e dos indíge-
nas, dando origem a novas religiões.

Os povos iorubas começaram a se desenvol-
ver na África há 2 mil anos. Eles acreditavam em 
diferentes divindades, chamadas de orixás. 
Cada orixá está ligado a um fenômeno da natu-
reza ou aspecto cotidiano da sociedade ioruba. 

1  Com a ajuda do professor e dos colegas, pesquise em livros, revistas ou sites 
informações sobre os principais orixás cultuados pelos povos iorubas.

2  Escreva o nome dos orixás que você encontrou.

Os estudantes podem mencionar os orixás Ogum, Oxóssi, Xangô, Iemanjá,

Obá, entre outros.

3  Escolha um desses orixás e, em uma folha avulsa, desenhe-o.

4  Com os colegas, monte um painel com o material pesquisado e os desenhos.

Pesquise
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Pesquise

Atualmente, o povo ioruba é 
formado por várias comunidades 
no sudeste da Nigéria, na costa 
Oeste da África. No passado, esse 
povo desenvolveu uma rica socie-
dade. A sua cultura se propagou 
para várias regiões, chegando in-
clusive ao Brasil por meio dos afri-
canos que foram trazidos como 
mão de obra escravizada.

Os africanos iorubas que aqui 
chegaram trouxeram sua cultura e 
sua religião. Com a pressão para a 
conversão católica que muitos deles 
sofriam, acabaram por aproximar 
seus orixás (divindades) dos santos 
católicos. Conforme essa forma sin-
crética de exercer a fé foi se forta-
lecendo, formaram-se as religiões 
afro-brasileiras. 

Ainda hoje, no Brasil, há comuni-
dades consideradas como iorubas. 
O dialeto ioruba é usado aqui princi-
palmente nos rituais do candomblé.

Para ler mais a respeito das reli-
giões afro-brasileiras, indicamos o 
texto "Deuses africanos no Brasil: 
uma apresentação do candomblé", 
de Reginaldo Prandi. Disponível em: 
<http://web.fflch.usp.br/ds/prandi/
her-axe1.htm>. Acesso em: dez. 2017.
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As religi›es monote’stas

Nem todas as religiões dos povos antigos 

eram politeístas. Existiam e ainda existem 

religiões que cultuam um único deus. Essas  

religiões são chamadas de monote’stas.

Uma das primeiras religiões monoteístas 

foi o judaísmo. Muitos especialistas no as-

sunto dizem que essa religião começou a se 

formar por volta do ano 1700 a.C. entre os 

hebreus, povo que vivia no reino de Israel, 

nas regiões onde estão hoje os atuais Israel 

e Palestina.

O deus dos hebreus era Javé. Eles respei-

tavam várias regras, como adorar somente 

um deus e não comer carne de porco. Essas 

regras foram escritas em livros sagrados, que 

depois ficaram conhecidos como parte do 

Antigo Testamento da Bíblia cristã.

O judaísmo ainda é praticado e tem mui-

tos seguidores. A maioria deles está em 

Israel e nos Estados Unidos, mas eles tam-

bém estão espalhados em outros países do 

mundo, incluindo o Brasil. 

Israel e a Palestina – 2010
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Mapa elaborado pelos autores com base em: LE MONDE 
DIPLOMATIQUE.  L’Atlas. Paris: Armand Colin, 2010. p. 17; 
ATLAS DES MIGRATIONS. Paris: Autrement, 2012. p. 10-11. 

 ❱ Muro das Lamentações e Cúpula Dourada da Rocha 
e, ao fundo, a mesquita de Al-Aqsa. Jerusalém, Israel. 
Fotografia de 2017. O Muro das Lamentações é uma 

parte do antigo templo dos judeus, destruído no 
século I d.C. No século VII d.C., foi construída a 

mesquita de Al-Aqsa, que existe até hoje. 
A cidade de Jerusalém é considerada sagrada 

para diversas religiões.
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1  Escreva no caderno um pequeno texto sobre a principal diferença entre as 

religiões politeístas e as religiões monoteístas.

2  Discuta com o professor e os colegas: qual é a importância de diversas religiões 

conviverem na mesma cidade? Resposta pessoal.

A principal diferença entre as religiões
politeístas e monoteístas é que as 

primeiras cultuam diversos deuses, enquanto as segundas cultuam apenas um deus.
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Estas páginas dão continuidade 
aos temas: processos de formação 
das culturas e dos povos, mecanis-
mos de organização do poder po-
lítico e o papel das religiões nesse 
processo.

Neste momento, é possível reto-
mar a comparação entre religiões 
politeístas e monoteístas e realizar 
uma introdução ao judaísmo, uma 
das primeiras religiões monoteístas 
criadas pelos seres humanos na An-
tiguidade. É importante destacar 
que o judaísmo influenciou outros 
povos e está na origem de outras 
religiões monoteístas, como o cris-
tianismo e o islamismo, que são as 
duas religiões com maior número 
de adeptos no mundo.

Atividade 1

Oriente os estudantes a retomar 
o que foi estudado no capítulo, 
principalmente em relação à reli-
gião egípcia, comparando-a ao 
judaísmo. 

Atividade 2

Espera-se que o estudante discor-
ra sobre a importância do respeito 
às diferentes religiões e crenças.
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As duas religiões com maior número de 

adeptos nos dias de hoje surgiram do judaísmo. 

Veja quais são elas:

Cristianismo 

 ● surgiu no século I d.C. na Palestina (Ásia); 

 ● espalhou-se pela Europa, pela África e por outras regiões do mundo; 

 ● os cristãos acreditam na salvação e na vida eterna depois da morte.

Islamismo 

 ● surgiu no século VII d.C. em uma região chamada península Arábica (Ásia);

 ● espalhou-se pelo norte e nordeste da África, pela Europa e por outras regiões 
do mundo;

 ● os seguidores do islamismo também são conhecidos por muçulmanos.

Atualmente, há mais de 2 bilhões de cristãos e mais de 1 bilhão de muçul-

manos espalhados por todos os continentes.

As duas religiões cultuam somente uma divindade – Deus para os cristãos e 

Alá para os muçulmanos – e estimulam as boas ações e o cuidado com o próxi-

mo. Além disso, ambas possuem livros sagrados que servem de base para a 

prática religiosa. O cristianismo está baseado nos ensinamentos da Bíblia, e o 

islamismo, nos do Alcorão. 

Para os cristãos, a figura principal é Jesus Cristo, considerado filho de Deus, 

nascido no século I na Palestina. Já os islâmicos seguem os ensinamentos reve-

lados pelo anjo Gabriel ao profeta Maomé, que nasceu no século VI na penín-

sula Arábica. 

3  Quais são as principais semelhanças e diferenças entre o cristianismo e o islamismo?

4  Converse com os colegas sobre a religião de cada um. Lembre-se de que pre-

cisamos ser tolerantes e que todas as religiões devem ser respeitadas.

A principal semelhança entre as duas religiões é que ambas são monoteístas. 
Outra semelhança é que as duas religiões se espalharam por diversas regiões 
do mundo. Como diferenças, pode-se apontar que as duas religiões surgiram em 
locais e períodos diferentes e que, para os muçulmanos, o maior profeta é Maomé 
e, para os cristãos, Jesus Cristo é o filho de Deus e o salvador da humanidade.

Resposta pessoal.

Salvação: 

na doutrina cristã, evento em que se 
determina se a pessoa terá vida eterna 
ou se será condenada pelos seus pecados.

99 CAPÍTULO 5

 Orientações didáticas

Pode-se comentar aqui um pou-
co da história do povo judeu e de 
sua dispersão pelo mundo. Co-
mente que os judeus se espalha-
ram pelo mundo durante séculos, 
mas não perderam a sua cultura e 
as suas tradições. Em 1948, por re-
solução da ONU (Organização das 
Nações Unidas), foi criado o Estado 
de Israel, em território da Ásia, no 
chamado Oriente Médio, ocupado 
por árabes, judeus e palestinos, 
dando início a conflitos que perdu-
ram até hoje, apesar de haver mui-
tas pessoas, desses três povos, que 
lutam pela paz entre eles.

Se for possível, pode-se fazer 
uma visita virtual à cidade de Jeru-
salém, considerada sagrada por 
cristãos, judeus e muçulmanos. O 
site que indicamos está em inglês, 
mas você pode facilmente navegar 
por ele (disponível em: <www.jeru 
salem360.co.il/eng/>, acesso em: 
20 dez. 2017). Ele traz uma imagem 
panorâmica da cidade com alguns 
pontos em que você pode clicar 
para ter uma visão 3D de lugares 
como a Sinagoga Churba (Great 
Synagogue), o Muro das Lamenta-
ções (Western Wall Plaza) e os por-
tões da Cidade Velha de Jerusalém 
(Gates). 

Atividade 4

Promova uma conversa sobre a 
pluralidade religiosa da turma por 
meio, por exemplo, de um levanta-
mento geral seguido do registro 
de uma lista única compartilhada 
entre os estudantes. Estimule-os a 
relatar aspectos positivos da práti-
ca religiosa como experiência pes-
soal, o que pode variar muito de 
um indivíduo para outro. Reforce 
que o papel da religião na vida de 
cada um é diverso e merece ser 
respeitado e valorizado.
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UNIDADE 2 100

Capítulo

6 O povo brasileiro

Quem são as brasileiras e os brasileiros? Como você os descreveria?

Leia a letra desta canção e veja o que o compositor diz sobre o povo 

brasileiro.

Inclassificáveis

que preto, que branco, que índio o quê?

que branco, que índio, que preto o quê?

que índio, que preto, que branco o quê?

[…]

aqui somos mestiços mulatos

cafuzos pardos mamelucos sararás

crilouros guaranisseis e judárabes

orientupis orientupis

ameriquítalos luso nipo caboclos

orientupis orientupis

iberibárbaros indo ciganagôs

somos o que somos

inclassificáveis

[…]

ANTUNES, Arnaldo. Inclassificáveis. In: O silêncio. [S.I.]: BMG, 1996. 1 CD. Faixa 6.

1  Por que a letra diz que somos “inclassificáveis”? Converse com os colegas 

e o professor.

2  Você saberia dizer de quais grupos étnicos você é descendente? 

3  Agora, com o professor e os colegas, monte uma lista com os grupos étni-

cos que formam as famílias de todos os estudantes da turma. 

Porque a população brasileira é descendente de diversos povos, 
miscigenada e, por isso, não pode ser classificada em um só 
grupo étnico. 

Resposta pessoal.

Para iniciar
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Resposta 
pessoal.

Verifique se os estudantes conhecem o sig-

nificado de todos os termos que aparecem na 

letra da canção: mestiço, mulato, judeu, ára-

be, cigano, oriental, guarani, crioulo, cafuzo, 

pardo, mameluco, caboclo, tupi, sarará, bár-

baro, nissei, além dos prefixos luso, nipo, 

ítalo, ibérico, indo. Trabalhe em conjunto com 

a disciplina de Língua Portuguesa. Peça aos 

estudantes que organizem um miniglossário 

e discutam o uso desses termos no cotidiano.

 Objetivos do capítulo

• Descrever o processo de forma-
ção da sociedade brasileira.

• Relacionar os processos de inter-
venções no campo e na cidade, 
avaliando os resultados dessas 
intervenções.

• Conhecer os fluxos migratórios 
e suas contribuições para a for-
mação do povo brasileiro.

 Habilidades abordadas  
neste capítulo

BNCC
 EF05GE01  Descrever e anali-

sar dinâmicas populacionais na Uni-
dade da Federação em que vive, 
estabelecendo relações entre migra-
ções e condições de infraestrutura.

BNCC
 EF05GE02  Identificar diferen-

ças étnico-culturais e desigualda-
des sociais entre grupos em dife-
rentes territórios.

BNCC
 EF05HI01  Identificar os pro-

cessos de formação das culturas e 
dos povos, relacionando-os com o 
espaço geográfico ocupado.

BNCC
 EF05HI03  Analisar o papel das 

culturas e das religiões na composi-
ção identitária dos povos antigos.

BNCC
 EF05HI04  Associar a noção de 

cidadania com os princípios de res-
peito à diversidade e à pluralidade.

BNCC
 EF05HI05  Associar o conceito 

de cidadania à conquista de direi-
tos dos povos e das sociedades, 
compreendendo-o como conquista 
histórica.

Temas contemporâneos

• Educação em direitos humanos 

• Diversidade cultural

 Orientações didáticas

Para iniciar

Citando alguns grupos étnicos 
formadores do povo brasileiro, a 
canção mescla as palavras criando 
novos termos para ressaltar a di-
versidade étnica existente no Bra-
sil. Exemplos: crilouros (crioulos e 
louros), guaranisseis (guaranis e 
nisseis), orientupis (orientais e tu-
pis), ameriquítalos (americanos e 
ítalos), ciganagôs (ciganos e na-
gôs), judárabes (judeus e árabes).
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Entretanto, adotaremos, sempre que pos-
sível, outras nomenclaturas relativas à etnia e 
população negra, publicadas pelo MEC, con-
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 Quem somos?

Os principais grupos étnicos que contribuíram na formação do povo brasilei-

ro foram os indígenas (nativos, primeiros habitantes), os brancos (europeus de 

Portugal, os primeiros colonizadores) e os negros (africanos escravizados, trazi-

dos à força).

A partir da segunda metade do século XIX, imigrantes europeus e asiáticos 

vieram para o Brasil, trazendo seus hábitos e costumes, que acabaram sendo 

incorporados à cultura brasileira.

Descendentes de todos esses grupos étnicos formam o povo brasileiro. 

Observe as fotografias.

 ❱ Criança na aldeia Yawalapiti, 
no Parque Indígena do Xingu, 
no estado de Mato Grosso, 
em 2016.

 ❱ Criança em São Paulo, 
no estado de São Paulo, 
em 2016.

 ❱ Criança em 
Palmitos, no 

estado de 
Santa Catarina, 

em 2015.

 ❱ Criança na comunidade 
quilombola de Macuco, no 
município de Minas Novas, no 
estado de Minas Gerais, em 2015.

 ❱ Criança em 
Salvador, no 
estado da 
Bahia, em 2014.

F
ili

p
e

 F
ra

zã
o

/S
h

u
tt

e
rs

to
ck

G
e

rs
o

n
 S

o
b

re
ir
a
/T

e
rr

a
 S

to
ck

G
. 

E
v
a
n

g
e

lis
ta

/O
p

ç
ã
o

 B
ra

s
il 

Im

L
u

c
io

la
 Z

v
a
ri
ck

/P
u

ls
a
r 

Im
a
g

e
n

s

C
e

s
a
r 

D
in

iz
/C

ri
a
r 

Im
a
g

e
m

 CAPÍTULO 6 101

 Orientações didáticas

O órgão oficial para o levantamento de da-
dos estatísticos no Brasil é o IBGE, que adota 
terminologia específica sobre a população. A 
terminologia adotada pelo IBGE de cor/raça 
apresenta cinco categorias: branco, pardo, 
preto, amarelo e indígena – as mesmas cate-
gorias utilizadas pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Tei-
xeira (Inep) nos questionários do Sistema de 
Avaliação da Educação Básica (Saeb).

Texto complementar

O IBGE adota, para fins es-
tatísticos, o termo preto em 
vez de negro. Veja agora a co-
locação do Ministério da Edu-
cação, segundo o Parecer do 
CNE/CP 003/2004, p. 6:

[…] Em primeiro lugar é im-

portante esclarecer que ser negro 

no Brasil não se limita às caracte-

rísticas físicas. Trata-se, também, 

de uma escolha política. Por isso, o 

é quem assim se define. Em segun-

do lugar, cabe lembrar que preto é 

um dos quesitos utilizados pelo 

IBGE para classificar, ao lado dos 

outros – branco, pardo, indígena, 

amarelo – a “cor” da população 

brasileira. […]

BRASIL. Ministério da Educação. 
Resolução n. 1, de 17 de junho de 

2004. Disponível em: <http://portal.
mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/003.

pdf>. Acesso em: jan. 2018.

Segundo o Censo Demográ-
fico 2010, a população brasileira 
era composta da seguinte for-
ma: 47,73% de brancos; 7,61% de 
pretos; 43,14% de pardos; 1,10% 
de amarelos; 0,42% de indíge-
nas. (IBGE. Anuário estatístico 
do Brasil 2015. Rio de Janeiro, 
2016. v. 75. p. 2-34).

Vale lembrar que:

[…] Pesquisadores de dife-

rentes áreas, inclusive da educa-

ção, para fins de seus estudos, 

agregam dados relativos a pretos 

e pardos sob a categoria negros, 

já que ambos reúnem, conforme 

alerta o Movimento Negro, aque-

les que reconhecem sua ascen-

dência africana. […]

BRASIL. Ministério da Educação. 
Resolução n. 1, de 17 de junho de 

2004. Disponível em: <http://portal.
mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/003.

pdf >. Acesso em: jan. 2018.

Converse com os estudantes 
sobre a importância de respei-
tar todas as pessoas, indepen-
dentemente de cor de pele, 
etnia, religião, etc.
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Em 1500, quando os portugueses chegaram às terras que formariam o Brasil, 

calcula-se que havia aqui aproximadamente 5 milhões de indígenas de diferen-

tes povos.

Conforme os portugueses iam avançando para o interior na ocupação das 

terras, foram ocorrendo conflitos com os indígenas. Milhares de pessoas 

morreram e alguns povos indígenas foram dizimados, 

desaparecendo por completo.

Outros povos foram expulsos do litoral brasileiro e se deslocaram cada vez 

mais para o interior do país.

De acordo com o último Censo demográfico, em 2010 a população indígena 

no Brasil era de 896 mil habitantes. Desse total, 517 mil vivem em Terras Indígenas.

Observe no mapa a seguir a distribuição das Terras Indígenas em 2016.

Dizimar:

provocar morte em massa, 
destruir, exterminar.

Mapa 1  Brasil: Terras Indígenas – 2016
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O total de indígenas no Brasil é 
de 896 917. Desse total, 517 383 vi-
vem em Terras Indígenas e 379 534 
vivem fora delas. (IBGE. Censo De-
mográfico 2010: características ge-
rais dos indígenas. Rio de Janeiro, 
2012. p. 169.). Por isso, muitos estu-
diosos dizem que a história dos 
indígenas no Brasil é uma história 
de “despovoamento”.

Se desejar aprofundar a discussão 
sobre os povos indígenas no Brasil, 
acesse o site do Instituto Socioam-
biental. Disponível em: <https://pib.
socioambiental.org/pt>. Para o pú-
blico infantil, o ISA mantém o site 
Povos Indígenas do Brasil Mirim. 
Disponível em: <https://pibmirim.
socioambiental.org/>. Acesso em: 
jan. 2018.

Aproveite o tema para trabalhar 
com textos que retratam algumas 
situações enfrentadas por povos 
indígenas.

Texto complementar
Aldeia indígena

Na aldeia as pessoas trabalham livremente, 

vão para o mato, trazem material para fazer arte-

sanato. As crianças vivem livres, sem medo de 

brincar por causa de carros, podem correr, pular 

à vontade. Os indígenas saem para vender seu 

artesanato nas feiras e trazem alimentos para casa. 

Alguns plantam. Tem a escola que as crianças vão 

e gostam muito, pois elas têm aula ao ar livre, saem 

para passear nas praias e na mata.

Eu vivo em lugar muito próximo da grande 

metrópole. A minha aldeia Guarani Tenondé Porã 

está localizada no bairro da Barragem, distrito de 

Parelheiros, no extremo sul da capital paulista.[...]

Não sei ao certo quando foi a demarcação 

dessa terra, mas o problema da aldeia era a falta 

de água. Nós não temos água, digo, não tínhamos. 

Hoje temos três poços artesianos que enchem 
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Ainda hoje ocorrem muitos conflitos entre indígenas e não indígenas no Brasil.

Muitos povos indígenas tentam, com o apoio de órgãos como a Fundação 

Nacional do Índio (Funai), garantir a posse de suas terras.

Observe o mapa abaixo.

1  Observe o mapa 1 e responda: em que região do Brasil se localiza a maior 

parte das Terras Indígenas?

Na região Norte.

2  Compare os mapas 1 e 2 e responda: onde está localizada a maior parte das 

Terras Indígenas?

Em áreas de floresta. 

3  Há Terras Indígenas no estado onde você mora? O que você sabe sobre os 

povos que vivem nelas? 

Mapa 2  Brasil: distribuição de florestas – 2015
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pelos autores 
em 2017 com 
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Atlas geográfi co 
escolar. 7. ed. 
Rio de Janeiro, 
2016. p. 102.
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Comente com os estudantes 
que os maiores conflitos ocorrem 
com garimpeiros, fazendeiros, pos-
seiros e empresas madeireiras, in-
teressados nas Terras Indígenas 
para explorar minérios, madeiras 
de lei e látex, plantar grãos e pra-
ticar a pecuária.

Atividade 2

Espera-se que os estudantes 
percebam, a partir da comparação 
dos dois mapas, que a maioria das 
Terras Indígenas está situada nas 
áreas com maior cobertura flores-
tal, que correspondem à Floresta 
Amazônica.

Esta atividade trabalha de modo 
bem simplificado com o segundo 
nível de análise na leitura de mapas 
– a correlação. Ressalte que atual-
mente são poucos os grupos indí-
genas que vivem no litoral. Eles se 
concentram no interior, principal-
mente nas áreas de floresta, como 
pode ser visto quando se correla-
ciona os dois mapas.

Atividade 3

Oriente os estudantes a consul-
tar o mapa das Terras Indígenas. 
Depois, disponibilize material de 
pesquisa para que eles possam 
responder à questão.

duas caixas de 16 000 litros que abastecem a 

aldeia. [...]

As matas ciliares estão sendo derrubadas. 

Mas, com muita luta, conseguimos ou estamos 

conseguindo a ampliação da terra – até o fim de 

dezembro já será concluída a ampliação.

FEUSP/MagIND. Depoimento de Valmir Lima.  
Geografia ind’gena do estado de S‹o Paulo. 

São Paulo: Secretaria de Estado da Educação/
Faculdade de Educação da USP, 2003. p. 81.
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    Desafio

São muitos os problemas que os povos indígenas do Brasil têm de enfrentar para 

manter suas terras e seu modo de viver, com seus costumes e tradições. Veja um 

exemplo no texto a seguir sobre o povo Munduruku.

Histórias de índio

 — Há muitas forças negativas que querem exterminar o nosso povo, a nossa 

cultura. Os pariwat vêm até nós com as promessas na ponta da língua. Prometem 

manter nossa tradição e nossos costumes, dizendo que são nossos oboré, que 

gostam dos índios, que somos importantes habitantes desta terra e os verdadeiros 

brasileiros, mas o que fazem é sempre o contrário do que falam: destroem nosso 

povo e nossa cultura. Eles chegam com suas máquinas de problemas [...], vem com 

seu papel que fascina e que chamam ibubutpupuat querendo comprar a alma do 

nosso povo. Prometem aparelho que mostra a cultura do povo deles para a gente 

acreditar que são melhores que nós. Começaram a nos enganar com essas pro-

messas [...]. 

Poluíram nosso idibi, derrubaram o espírito de nossas árvores, expulsaram 

nossa caça. Hoje, temos que andar muitos quilômetros se quisermos comer

carne boa, carne dos nossos animais: bio, dapsem, dajekco, daje, hai, poy-iayu,

pusowawa. Temos que navegar para outros rios, se quisermos comer peixe bom, 

pois eles estragaram as margens do nosso Tapajós, [...] espantaram nossos wasuyu: 

paro, parawá, uru, koru, […].

Mesmo assim continuamos a viver, a crescer. Nossa tradição nos ensina a lidar 

com a destruição trazida pelos pariwat.

MUNDURUKU, Daniel. Histórias de índio. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2002. p. 14.
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Se possível, depois da leitura do 
texto, proponha a seguinte ativida-
de aos estudantes.

Peça a eles que identifiquem:
1.  As atividades que esse grupo 

indígena realiza para sobrevi-
ver nesse território.
 Resposta: extrativismo de 
plantas, sementes e frutos, 
pesca e caça. 

2.  O principal ponto de referên-
cia para localização das Terras 
Indígenas.
 Resposta: o encontro do rio 
principal com seus afluentes. 

3.  Nesse lugar se pratica a agri-
cultura?
 Resposta: o texto não apre-
senta essa informação. É pos-
sível notar uma ampla varieda-
de de árvores, plantas e frutos. 

4.  Esse lugar parece ser pouco 
ou muito povoado?
 Resposta: parece ser um lugar 
pouco povoado, pois no dese-
nho podemos identificar ape-
nas um indígena em uma região 
que parece ser ampla, com vá-
rias árvores, animais e rios. 
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1  Com ajuda do professor, complete o quadro com o significado de algumas pala-

vras indígenas que aparecem no texto. 

Munduruku Significado

pariwat homem branco

oboré amigo

ibubutpupuat dinheiro

idibi água; rios

bio anta

dapsem veado

dajekco caititu

daje queixada

2  Converse com os colegas e o professor sobre as questões a seguir.

a) Quais são as forças negativas que querem exterminar o povo indígena, de-

nunciadas por Daniel Munduruku?

b) De acordo com o texto, qual é a situação do indígena hoje?

3  Pesquise algumas contribuições indígenas para a cultura brasileira. As fotogra-

fias a seguir dão algumas dicas. Anote-as no espaço abaixo. 

São as intenções e ideias dos pariwat 
(homens brancos, não indígenas).

Munduruku Significado

poy-iayu macaco

pusowawa quati

wasuyu pássaros

paro urutau ave

parawá arara

uru maracanã

koru curica ave

hai paca

 ❱ Dos indígenas herdamos o costume de 
usar sapé na construção de moradias. Na 
fotografia, moradia do povo Kayapó na 
aldeia Moykarakô, em São Félix do Xingu, 
no estado do Pará, em 2015.

 ❱ Também herdamos o costume de 
descansar ou dormir em redes. Rio de 
Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, 
em 2016.
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2. b) Hoje eles têm de andar muito para encontrar carne boa, carne dos animais 
conhecidos. Têm de navegar para outros rios se quiserem comer peixe bom, pois os 
homens brancos estragaram as margens do rio Tapajós. Ou seja, seu modo tradicional 
de vida está sendo ameaçado.

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.
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Atividade 1

Peça aos estudantes que tentem 
adivinhar o significado das palavras 
pelo contexto.

Atividade 2

Item a

Segundo Daniel Munduruku, em 
seu livro Histórias de índio, os gran-
des invasores das Terras Indígenas 
são as madeireiras, que desmatam 
a Amazônia e causam danos ao 
meio ambiente; as mineradoras e os 
garimpeiros, que, além de desma-
tar, poluem rios, matam peixes, tra-
zem doenças e provocam conflitos 
armados entre indígenas e não indí-
genas; os trabalhadores que cons-
troem estradas e acabam se fixando 
nas terras; as hidrelétricas, que des-
troem o patrimônio indígena.

Discuta com os estudantes al-
guns pontos polêmicos, como as 
hidrelétricas, que podem apresen-
tar aspectos positivos se vistas 
pelo prisma do fornecimento de 
energia elétrica e do crescimento 
do país, e aspectos negativos pelo 
prisma dos impactos ambientais 
decorrentes da inundação de gran-
des áreas.

Item b

Hoje eles têm de andar muito 
para encontrar carne boa, carne de 
animais conhecidos. Eles têm de 
navegar para outros rios se quise-
rem comer peixe bom, pois os ho-
mens brancos estragaram as mar-
gens do rio Tapajós. Ou seja, seu 
modo tradicional de vida está sen-
do ameaçado.

Atividade 3

Faça uma lista na lousa com o 
resultado da pesquisa. Se possível, 
solicite aos estudantes que tragam 
para a sala de aula objetos indíge-
nas e montem uma exposição. Po-
dem ser escolhidos objetos de 
cerâmica, cestos de fibras vegetais, 
instrumentos musicais, etc.
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Os negros africanos foram escravizados trazidos à força para o Brasil a partir 

do século XVI, para realizar trabalho escravo em diferentes atividades econômicas. 

Durante mais de três séculos, cerca de 4 milhões de negros africanos, entre 

homens, mulheres e crianças, chegaram ao Brasil. 

Os povos africanos contribuíram enormemente para a riqueza da cultura bra-

sileira. A cultura africana está presente em nossa comida, religião, música e arte, 

entre outros aspectos.

Veja no mapa abaixo quais foram as áreas de aprisionamento de diferen-

tes povos na África e quais foram os principais portos e áreas de chegada desses 

povos ao Brasil. 

Brasil: entrada de africanos – séculos XVII a XIX
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MILANI, Carlos et al. Atlas da política externa brasileira. Buenos Aires: Clasco; Rio de Janeiro: Ed. da Uerj, 2014. p. 24.
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4  Quais são as principais regiões da África de onde vieram os africanos que che-

garam ao Brasil?

As regiões em que atualmente se encontram Nigéria, Congo, Senegal, Gâmbia, 

Angola e Tanzânia.

5  Cite duas cidades brasileiras que receberam africanos escravizados.

São Luís, Recife, Salvador e Rio de Janeiro.
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Inicialmente, os africanos vieram 
para trabalhar nas lavouras de ca-
na-de-açúcar. Mais tarde na mine-
ração, depois nas lavouras de café, 
na criação de gado e em diversas 
atividades urbanas e domésticas.

Atividade 4

Alguns topônimos do mapa fo-
ram adaptados para fins didáticos. 
Em vez de inserir os nomes dos 
portos de origem (como Cabinda, 
Luanda e Benguela), foram coloca-
dos os nomes dos países que atual-
mente compreendem aquelas re-
giões (Angola, por exemplo). Além 
disso, indicou-se a região onde o 
país está inserido e não seu limite 
político atual.

Atividade 5

Segundo o Instituto do Patrimô-
nio Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan), o porto da cidade do Rio 
de Janeiro foi o maior porto de en-
trada de africanos escravizados do 
mundo. Em 2017, a Unesco elevou 
o Cais do Valongo, na atual zona 
portuária do Rio de Janeiro, a Pa-
trimônio Cultural da Humanidade.

5ACGHg19At_MP_U2_C6_100a117.indd   106 2/8/18   20:27



107UNIDADE 2 | CAPÍTULO 6 – MANUAL DO PROFESSOR 

Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido

Leia o texto abaixo.

Contribuições africanas

À medida que o africano se integrou à sociedade brasileira tornou-se afro-bra-

sileiro e, mais do que isso, brasileiro. Usamos o termo afro-brasileiro para indicar 

produtos das mestiçagens [de origem] africana e lusitana, frequentemente com 

pitadas de elementos indígenas, sem ignorar que tais manifestações são, acima 

de tudo, brasileiras. Essas misturas estão muito mais presentes do que podemos 

perceber a um primeiro olhar, mesmo que este já mostre uma quantidade impor-

tante de contribuições africanas em nossa formação.

MELLO E SOUZA, Marina de. África e Brasil africano. São Paulo: Ática, 2009. p. 132.

 ● Faça uma pesquisa em livros, revistas e na internet sobre as contribuições africanas 

para a língua portuguesa. Anote duas palavras de origem africana. Com a orienta-

ção do professor, você e os colegas vão anotar na lousa todas as palavras que 

encontraram. Depois, copiem todas as palavras no caderno. Resposta pessoal.

Pesquise

Quilombos eram comunidades formadas por negros escravizados que resistiram à es-

cravidão e fugiram em busca de liberdade. Localizados em lugares distantes e de difícil 

acesso, os quilombos costumavam ser bem fortificados para resistir aos ataques de inva-

sores. O maior quilombo que existiu foi Palmares. Organizado em onze aldeias fortificadas, 

durou cerca de cem anos (de 1590 a 1694) e chegou a abrigar mais de 20 mil pessoas. 

Atualmente, há comunidades remanescentes de quilombos espalhadas por todo o Brasil, 

formadas por descendentes de negros escravizados.

O dia 20 de novembro, Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, é uma data 

importante no Brasil. Esse é o dia da morte de Zumbi, chefe do Quilombo de Palmares, 

que morreu lutando pela liberdade.

 ● O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra é uma forma de lembrar a resistência 

dos negros à escravidão e sua luta pela liberdade. Por que é importante existir uma 

data como essa?

Resposta pessoal.

Saiba mais
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Pesquise

Peça a cada estudante que es-
creva na lousa as palavras que en-
controu, sem repetir. Depois, 
oriente a turma a registrar as pala-
vras que não estão na lista indivi-
dual. Exemplos: acarajé, farofa, 
fubá, moqueca, batuque, berim-
bau, etc.

Saiba mais

Peça aos estudantes que procu-
rem saber em qual estado brasilei-
ro atual ficava o Quilombo dos 
Palmares. Depois, peça a eles que 
procurem no mapa político do 
Brasil onde se localizava o quilom-
bo e comparem com as atuais ter-
ras quilombolas da região.

Para avaliar a situação do seu es-
tado em relação às terras quilom-
bolas em diferentes fases de reco-
nhecimento e regularização, e não 
apenas das tituladas, há uma lista 
completa, por estado, no Diário Ofi-
cial da União de 20 de maio de 2016. 
Pode-se consultar, também, o site 
da Fundação Palmares, que tem a 
relação completa das comunidades 
quilombolas certificadas. Disponí-
vel em: <www.palmares.gov.br/>. 
Acesso em: jan. 2018.

Livro

PAULA, Elaine de; SILVA FI-
LHO, João Josué. As brinca-
deiras das crianças de um qui-
lombo catarinense: imagina-
ção, criatividade e corporali-
dade. In: ARROYO, Miguel; 
SILVA, Maurício Roberto da. 
Corpo-infância: exercícios ten-
sos de ser criança – Por outras 
pedagogias dos corpos. Petró-
polis: Vozes, 2012.

Esse texto mostra o cotidia-
no de crianças que vivem em 
território quilombola.

Sugestão de... 

Texto complementar
[...] Quilombolas são os atuais habitantes de 

comunidades negras rurais formadas por des-

cendentes de africanos escravizados, que vivem, 

na sua maioria, da agricultura de subsistência 

em terras doadas, compradas ou ocupadas há 

bastante tempo.

São grupos sociais cuja identidade étnica 

– ou seja, ancestralidade comum, formas de or-

ganização política e social, elementos linguísti-

cos, religiosos e culturais – os distingue. […]

GASPAR, Lúcia. Quilombolas. Fundação 

Joaquim Nabuco. Disponível em: <http://

basilio.fundaj. gov.br/pesquisaescolar/ index.

php?option=com_ content&view=article&id=857: 

quilombolas&catid=51:letra-q>.  

Acesso em: jan. 2018.
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Dos povos europeus, os portugueses foram 

os que participaram de forma mais efetiva na 

composição da população brasileira. Durante o 

período em que o Brasil foi colônia de Portugal 

– de 1500 a 1808 –, os portugueses vieram pa-

ra cá com a finalidade principal de colonizar, ou 

seja, ocupar o território. Depois da Independência 

do Brasil, os portugueses continuaram a vir na 

condição de imigrantes, para trabalhar principal-

mente nas atividades urbanas.

Veja nas fotografias ao lado influências por-

tuguesas na cultura brasileira.

Além dos portugueses, imigrantes vindos de 

várias partes do mundo também contribuíram 

para formar o povo e a cultura do Brasil, trazen-

do novos hábitos, palavras, ritmos musicais, co-

midas, festas e tipos de construção.

A maioria desses imigrantes veio trabalhar na agricultura. Depois, começaram 

a vir para as cidades para trabalhar na indústria, no comércio ou como profis-

sionais liberais (marceneiros, carpinteiros, pintores, mecânicos, entre outros).

Observe nas fotografias a seguir alguns pratos típicos dos países de origem 

dos principais grupos que imigraram para o Brasil.

 ❱ Muitos pratos brasileiros são 
adaptações da culinária portuguesa, 
como a bacalhoada.

 ❱ Festa da Cavalhada no município 
de Poconé, no estado de 
Mato Grosso, em 2016.
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 ❱ Pizza: Itália.
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 ❱ Esfirra, quibe e 
tabule: Síria e Líbano.
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 ❱ Sushi e sashimi: 
Japão.
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 ❱ Paella valenciana: 
Espanha.

6  Você conhece outros pratos típicos trazidos para o Brasil por imigrantes? Cite 

dois deles, indicando seu nome e origem.

Resposta pessoal.
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Comente com os estudantes 
que, no período de 1820 a 1975, as 
principais origens de imigrantes 
que tinham o Brasil como destino 
eram: Japão, Itália, Alemanha, Es-
panha e Portugal.

Converse com os estudantes so-
bre a origem mestiça do povo por-
tuguês que se fixou no território 
brasileiro a partir do século XVI. O 
português tem, em suas origens, 
traços de diferentes povos, como 
árabes, lusitanos e romanos, então 
era também o português que veio 
para o Brasil um mestiço, branco em 
sua cor, mas mestiço culturalmente.

Comente com eles o significado 
da palavra colônia. É possível inse-
rir os conceitos de colônia e de 
colonização, explicando a eles que 
colonizar significou, historicamen-
te, ocupar territórios de outros po-
vos, subjugando-os ao inserir vio-
lentamente em suas culturas a lín-
gua, os costumes e a religião do 
colonizador.

Atividade 6

Os estudantes poderão fazer 
colagens com imagens dos pratos 
escolhidos. Se houver infraestrutu-
ra na escola, escolha um dos pratos 
para preparar com a turma.

Para ampliar a atividade, traba-
lhe a letra da canção “Feijoada 
completa”, de Chico Buarque (Dis-
ponível em: <www.letras.mus.br/
chico-buarque/85966/>. Acesso 
em: jan. 2018.), que enumera os 
passos da receita de feijoada, pra-
to de origem africana conhecido 
como um prato típico brasileiro.

Agora, escolha um prato típico 
da sua região e crie, com os estu-
dantes, uma canção ou versos para 
explicar a receita. Depois, pesqui-
sem quais são as origens culturais 
desse prato.

Livro
GANCHO, Cândida V.; TOLEDO, Vera V. de. O Brasil p›e a mesa: nossa tradição alimentar. 

São Paulo: Moderna, 2009.
O livro retrata a diversidade cultural da formação do povo brasileiro pelo viés das con-

tribuições culturais gastronômicas.

Sugestão de... 
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7  Leia o texto abaixo, observe o gráfico e responda. 

[...] europeus são minoria no fluxo migratório do país já há algumas 
décadas. Dados levantados [...] entre 1884 e 2014 mostram que os europeus 
representaram a maioria do fluxo migratório para o Brasil até a década de 
70 – também puxados pelo mercado de trabalho brasileiro.

É a partir da década de 80 que os sul-americanos tomam de vez as primeiras 
posições no ranking da imigração no país. Portugueses, italianos e espanhóis 
dão lugar a paraguaios, argentinos e uruguaios. E ainda há bolivianos, 
chilenos, peruanos e até imigrantes de nacionalidades que até então nunca se 
destacaram no movimento migratório nacional, como angolanos, mexicanos e 
haitianos, chegando ao Brasil em busca de novas oportunidades. [...]

VELASCO, Clara e MANTOVANI, Flávia. Em 10 anos, número de imigrantes aumenta 160%, 
diz PF. G1, 25 jun. 2016. Disponível em: <http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/06/em-10-

anos-numero-de-imigrantes-aumenta-160-no-brasil-diz-pf.html>. Acesso em: jan. 2018.

a) Houve aumento da imigração europeia para o Brasil nas últimas décadas? 

b) Os chineses e os uruguaios são os maiores grupos de imigrantes que che-

garam ao Brasil em 2015? 

 

8  Faça uma pesquisa sobre um grupo de imigrantes que se fixou na região onde 

você mora. Procure obter informações sobre sua língua, religião dominante, 

costumes, músicas, danças e outros aspectos. Pesquise qual foi o principal 

motivo para que esse grupo tenha saído de seu país de origem. Escreva um 

pequeno texto com as informações pesquisadas e entregue ao professor.

Não. Segundo o texto, a imigração europeia para o Brasil foi maior até a década 
de 1970. A partir da década de 1980, imigrantes sul-americanos passaram 
a procurar o Brasil como destino. 

Não. Segundo o gráfi co, os haitianos, seguidos dos bolivianos, são os maiores 
grupos de imigrantes que chegaram ao Brasil. Os chineses ocupam a 
5a posição, e os uruguaios, a 9a posição. 

Resposta pessoal.

VELASCO, Clara e MANTOVANI, Flávia. Em 10 anos, número de imigrantes aumenta 160%, diz PF. G1, 25 jun. 2016. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/06/em-10-anos-numero-de-imigrantes-aumenta-160-no-brasil-diz-pf.html>. Acesso em: jan. 2018.

Origem dos imigrantes que chegaram ao Brasil – 2015
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Atividade 7

Informe aos estudantes que os 
sul-americanos começaram a imi-
grar para o Brasil, especificamente 
para o município de São Paulo, a 
partir dos anos 1960, com o obje-
tivo de se estabelecer como co-
merciantes.

Por exemplo: os bolivianos co-
meçaram a vir para o Brasil nos 
anos 1950, mas a partir dos anos 
1980 esse fluxo se intensificou. 
Quase metade dos bolivianos imi-
gra para São Paulo e trabalha na 
indústria têxtil e no comércio, bus-
cando melhores condições de vida. 
É importante destacar as condi-
ções precárias de trabalho às quais 
os imigrantes bolivianos geralmen-
te são submetidos.

Atividade 8

Agrupe todas as informações 
levantadas pelos estudantes. De-
pois, divida a turma em grupos e 
dê a cada um deles a responsabi-
lidade de apresentar um dos as-
pectos pesquisados. Por exemplo: 
um grupo fala sobre as músicas dos 
imigrantes, outro discorre sobre a 
língua, e assim por diante.
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 Tradições religiosas e culturais no Brasil

Indígenas, negros africanos, portugueses e imigrantes de diferentes naciona-

lidades contribuíram e contribuem para o desenvolvimento da cultura brasileira. 

A cultura de um povo se manifesta, entre outros aspectos, nas festas e nas 

comemorações. Elas nos fazem lembrar de nossa história, que é parte de nossa 

vida e da vida de nosso grupo social. Veja algumas das festas realizadas no Brasil.

 ❱ Festa no Parque Indígena do Xingu, no estado de 
Mato Grosso, em 2016. Chamada Quarup, a festa 
acontece entre os meses de julho e setembro, e é 
uma homenagem dos indígenas a seus mortos. 

 ❱ Festa de Iemanjá, rainha do mar no candomblé, 
religião brasileira de origem africana, no município 
de Salvador, no estado da Bahia, em 2017.

 ❱ Festa junina em 
praça do centro do 

município de 
Bueno Brandão, no 

estado de Minas 
Gerais, em 2016.
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1  Das festas acima, qual é de origem indígena? Qual é de origem africana? Qual 

é de origem europeia?

2  Em grupo, façam uma lista com os elementos de uma festa junina que vocês co-

nhecem. Organize por: músicas, alimentos, brincadeiras e decoração.

A festa do Quarup é de origem indígena; a festa de Iemanjá 
é de origem africana; a festa junina é de origem europeia.

Música: 
”Cai, cai, balão“; alimentos: milho-verde, pamonha, pipoca, etc.; brincadeiras: quadrilha, 

correio elegante, pescaria; decoração: bandeirinhas, toalha de mesa xadrez.110 UNIDADE 2 
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O Quarup (ou Kuarup) é um ri-
tual realizado pelos indígenas 
kalapalos, kamaiurás, awetis, 
kuikuros, mehinakos, trumais, ya-
walapitis e waurás, que vivem no 
sul do Parque Indígena do Xingu. 
Na festa, os mortos são represen-
tados por troncos fincados no pá-
tio de cada aldeia. Informações 
disponíveis em: <www.funai.gov.
br>. Acesso em: ago. 2017.

Muitas festas e tradições religio-
sas fazem parte da formação cul-
tural e da história de um país e de 
seu povo. No Brasil, elas são mar-
cantes e mostram a influência do 
colonizador católico português e 
do negro africano que veio aqui 
trabalhar como escravizado, além 
das influências indígenas. Muitas 
delas estão relacionadas a aspec-
tos do nosso folclore popular. 

O trabalho com a valorização da 
cultura popular estimula a identi-
ficação do indivíduo com a história 
do país e com a história local (do 
estado ou do município em que 
vive). Além disso, vale destacar que 
o respeito pelas diferentes manifes-
tações culturais promove atitudes 
de tolerância e de cidadania.
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No Brasil acontecem festas comemorativas durante o ano todo. As festas que 

celebram acontecimentos importantes para a nação, como o Dia da Independência 

(7 de setembro), e algumas festas de origem religiosa, como a Páscoa, são rea-

lizadas em todo o país.

Existem também as comemorações regionais. Cada região tem suas próprias 

características culturais e históricas, que se manifestam principalmente nas festas 

folclóricas.

Você sabe o que é folclore? Leia:

Inglês Português

folk povo

lore conhecimento

Folclore é o conjunto do conhecimento popular transmitido de geração em 

geração. Por meio dele podemos conhecer muitos aspectos da história e da 

cultura de um povo. Veja algumas formas de manifestação do folclore:

músicas 

poemas

festas 

contos 

danças 

jogos 

lendas 

provérbios 

crenças 

roupas 

artesanatos 

autos

3  Existem muitos exemplos de lendas e contos folclóricos. Pesquise um exemplo 

e depois conte a história para seus colegas. 

Resposta pessoal.

4  Os provérbios populares fazem parte do folclore de um povo. Pesquise provérbios 

na internet ou com adultos de sua família e escreva-os abaixo. Em sala de aula, 

com a orientação do professor, leia para os colegas os provérbios que você en-

controu. Será que os que você encontrou são iguais aos de seus colegas? 

Resposta pessoal.

111 CAPÍTULO 6

 Orientações didáticas

Esclareça que, aqui, região não 
se refere às Grandes Regiões utili-
zadas pelo IBGE, e sim aos diferen-
tes contextos culturais regionais 
que existem em áreas específicas 
de um estado ou em áreas de mais 
de um estado.
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Muitas danças conhecidas no Brasil estão relacionadas ao folclore. Leia sobre duas delas. 

Saiba mais

 ●  Pesquise em grupo uma festa folclórica da região em que mora. Depois, você e seus 
colegas vão escrever um texto e fazer um desenho ou colar figuras para ilustrá-lo. 

Carimbó 
O carimbó é uma dança típica do 

estado do Pará, que se espalhou por 
outros estados do Nordeste. É de ori-
gem indígena, mais precisamente dos 
Tupinambá, mas também recebeu in-
fluência dos negros africanos e dos por-
tugueses. Carimbó, que na língua indí-
gena significa “pau oco”, é o nome do 
tambor utilizado na dança. 

Em 2014, o carimbó tornou-se Patri-
mônio Cultural Imaterial do Brasil.

Frevo

É uma dança de muitos rodopios, 
passos, malabarismos e gingados, acom-
panhada de um ritmo musical muito rá-
pido. É típica do estado de Pernambuco. 
A palavra frevo vem de ferver, e quer 
dizer “agitação, confusão, rebuliço”.

Muito popular no Carnaval, o frevo 
surgiu da mistura de vários estilos de 
danças brasileiras de origem indígena, 
africana e europeia. Inicialmente, co-
mo a capoeira, era usado como arma 
de defesa.

Foi declarado Patrimônio Imaterial 
da Humanidade pela Unesco em 2012. 

 ❱ Dança tradicional carimbó na comunidade 
de Caranazal, na praia de Alter do Chão, 

Santarém, no estado do Pará. Foto de 2017.
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 ❱ Passistas de grupo de frevo na Praça do Marco 
Zero, com prédios históricos ao fundo, em Recife, 
estado de Pernambuco. Foto de 2016.
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Saiba mais

Pergunte aos estudantes se 
conhecem o carimbó e o frevo para 
descobrir o que eles sabem sobre a 
música, a dança e as vestimentas de 
cada gênero musical. Caso os 
estudantes não saibam muito sobre 
o assunto, explique para eles e, se 
for possível, mostre vídeos de 
pessoas tocando e dançando 
carimbó e frevo. Aprofunde seus 
conhecimentos lendo o artigo 
“Frevo: Carnaval de Pernambuco”, 
disponível em: <http://basilio.
fundaj.gov.br/pesquisaescolar./
index.php?option=com_content& 
view=article&id=442>. Acesso em: 
dez. 2017.
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O folclore brasileiro também é rico em personagens que vêm de histórias e 

tradições indígenas, portuguesas e africanas.

5  Observe as ilustrações abaixo, que representam alguns personagens do folclore 

brasileiro, e numere-as corretamente de acordo com a descrição. 

Desafio

1  Forme um grupo e, com os colegas, procurem informações sobre outros perso-

nagens do folclore brasileiro.

2  Descubram qual é a origem desses personagens do nosso folclore: indígena, 

africana ou portuguesa? Escrevam as respostas em uma folha à parte. 

3  Façam uma votação na turma: de qual desses personagens folclóricos a turma 

gosta mais? Resposta pessoal.

3
   Ele é um jovem bonito e charmoso que vai a festas e bailes para 

dançar com mulheres solteiras. Antes do amanhecer, ele volta 

para o rio e some deixando as moças apaixonadas. 

1
   Menino negro que tem apenas uma perna e gosta de fazer travessu-

ras. Usa um gorro vermelho que lhe dá poderes mágicos. 

2
   Menino de pés virados para trás que protege as matas e as florestas 

de pessoas que as querem destruir.

4
   Cobra de fogo que vive no fundo dos rios. Só enxerga de noite e 

persegue os viajantes noturnos.

1 2 3 4

Saci-pererê. Curupira. Boto-cor-de-rosa. Boitatá.
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Comente com os estudantes 
que no dia 22 de agosto comemo-
ra-se o Dia do Folclore. Em alguns 
estados, agosto é considerado o 
mês do folclore. O termo “folclore” 
vem sendo substituído, cada vez 
mais, por “manifestações da cultu-
ra popular”.

O folclore é um dos temas mais 
ricos para se trabalhar a interdisci-
plinaridade. Através dele podemos 
trabalhar diferentes aspectos geo-
gráficos das regiões do Brasil, as 
manifestações literárias, as mani-
festações artísticas e os fenômenos 
da natureza. 

Até mesmo os nomes de perso-
nagens folclóricos e suas caracterís-
ticas podem servir de inspiração 
para atividades em Educação Física.
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O Carnaval, uma das festas brasileiras mais populares, teve origem na Europa 

e, no Brasil, recebeu influência africana. Apesar de não ser feriado nacional, por 

tradição, quase todo o país para na terça-feira de Carnaval. Observe as imagens 

e leia as legendas. 

 ❱ Carnaval (Dia d’entrudo), de 
Jean-Baptiste Debret, 1835 (aquarela sobre 
papel, de 18 cm × 23 cm). As brincadeiras 
carnavalescas no século XIX eram conhecidas 
como entrudo. Uma das brincadeiras era sair às 
ruas jogando água ou farinha uns nos outros.

 ❱ Bloco de Carnaval no município do Rio de 
Janeiro, estado do Rio de Janeiro. Fotografia 
de fevereiro de 2017.

 ❱ Carnaval II, de Di Cavalcanti, 1965 
(óleo sobre tela, de 114 cm × 146 cm). 
Representação de bloco fantasiado no bairro 
da Lapa, no estado do Rio de Janeiro. 

 ❱ Desfile de bonecos gigantes no Carnaval de 
rua no município de Olinda, no estado de 
Pernambuco. Fotografia de fevereiro de 2015. 
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6  O Carnaval antigo se parece com o de hoje? Por quê? Resposta pessoal.

7  Como o Carnaval é comemorado na região em que você vive? Resposta pessoal.
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Abordamos nas páginas 114, 115 
e 116 algumas manifestações festi-
vas nas diferentes regiões brasilei-
ras, tais como o Carnaval, a Festa de 
Nosso Senhor do Bonfim, a Festa do 
Divino, e outras festas ligadas à re-
ligião e à cultura popular.

Atividade 6

Antigamente, pequenos grupos 
se fantasiavam e saíam às ruas. 
Dançava-se também nos salões. 
Atualmente, seu formato é bastan-
te diversificado nas diferentes re-
giões do país.

Texto complementar
As festas de Carnaval, em sua origem, são diferentes das de 

hoje. Elas também variam de um país para outro e, no Brasil, de 
região para região. Mesmo as cidades podem ter festas carna-
valescas diferentes entre si. A esse respeito, sugerimos a leitu-
ra do texto a seguir.

Carnaval no Brasil 

O carnaval chegou ao Brasil em meados do século XVII, sob in-

fluência das festas carnavalescas que aconteciam na Europa. Em alguns 

países, como a França, o carnaval acontecia em forma de desfiles ur-

banos, ou seja, os carnavalescos usavam máscaras e fantasias e saíam 

pelas ruas comemorando. 

[...]

A partir desse período, os primeiros blocos carnavalescos, cordões 

e os famosos cortejos de automóveis (corsos) foram criados, mas só 

se popularizaram no começo do século XX. 

As pessoas decoravam seus carros, fantasiavam-se e, em gru-

pos, desfilavam pelas ruas das cidades, dando origem assim aos 

carros alegóricos. O carnaval tornou-se mais popular no decorrer 
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No mês de janeiro, realiza-se 

em Salvador, na Bahia, a festa 

em homenagem a Nosso Senhor 

do Bonfim. Essa festa dura oito 

dias e tem como momentos 

mais importantes a procissão e 

a lavagem da Igreja do Bonfim 

e de suas escadarias. 

❱ Vestidas de branco, as baianas lavam as 
escadarias da igreja e oferecem água e 

flores ao Senhor do Bonfim, em Salvador, no 
estado da Bahia. Foto de 2014. 

 ❱ Boi de mamão com o mestre Aorelio 
Domingues em apresentação de grupos 

folclóricos na cidade de Antonina, no 
estado do Paraná. Foto de 2017.
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 ❱ Cavaleiro vestido com as cores 
do grupo cristão durante a festa 
do Divino Espírito Santo, em 
Pirenópolis, no estado de Goiás. 
Foto de 2014.

No mês de maio, em muitos mu-

nicípios brasileiros comemora-se a 

Festa do Divino, em homenagem 

ao Espírito Santo. 

No Brasil, junho não é só o mês 

das festas juninas. Acontecem tam-

bém algumas festas de boi. Nos 

estados do Nordeste, a festa cha-

ma-se bumba meu boi; em Santa 

Catarina, boi de mamão; e nos es-

tados do Norte, boi-bumbá. 
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 Vestidas de branco, as baianas lavam as 
escadarias da igreja e oferecem água e 

flores ao Senhor do Bonfim, em Salvador, no 
estado da Bahia. Foto de 2014. 
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A festa do boi de mamão é de 
origem portuguesa e difundiu-se 
por todo o Brasil. O boi está pre-
sente em diversos festejos e com 
diferentes denominações:

• Boi-bumbá: Amazonas e Pará.

• Boi de reis: Acre, Ceará, Paraíba 
e Espírito Santo.

• Boi-calemba: Rio Grande do 
Norte.

• Boi-surubim: Ceará.

• Boi malhadinho (ou Pintadinho): 
Rio de Janeiro.

• Boi (ou Boizinho): São Paulo e Rio 
Grande do Sul.

• Boi de mamão: Pernambuco e 
Santa Catarina.

• Bumba meu boi: Maranhão, 
Piauí, Pernambuco, Alagoas e 
Bahia.

do século XX e teve um crescimento considerável que ocorreu devido às 

marchinhas carnavalescas (músicas que faziam o carnaval ficar mais animado). 

A primeira escola de samba foi criada no dia 12 de agosto de 1928, no Rio 

de Janeiro, e chamava-se “Deixa Falar”;  anos depois seu nome foi modificado 

para Estácio de Sá. [...] A região nordeste permaneceu com as tradições originais 

do carnaval de rua, como Recife e Olinda. Já na Bahia, o carnaval fugiu da tra-

dição: conta com trios elétricos, embalados por músicas dançantes, em especial 

o axé. 

CARNAVAL no Brasil. Brasil Escola. Disponível em: <http://brasilescola.uol.com.br/
carnaval/carnaval-no-brasil.htm>. Acesso em: set. 2017.
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Também no mês de junho acontece a 

festa de Corpus Christi. Nessa festa, é co-

mum usar areia úmida, serragem, pó de 

café, casca de ovos, papel, papelão, tam-

pinhas de garrafa, bolinhas de gude e o que 

mais estiver disponível para a decoração. 

8  Troque ideias com seu professor e seus colegas: quais dessas festas acontecem 

no município em que vocês vivem? Resposta pessoal.

9  Desenhe no caderno a festa de que você mais gosta no município onde mora. 

 ❱ Em alguns municípios, como Santana de 
Parnaíba, no estado de São Paulo, a festa de Corpus 

Christi é a mais rica e concorrida das procissões 
católicas. Todos os anos enfeita-se o chão das ruas 

com desenhos coloridos. Foto de 2016.

 ❱ Em Belém, no estado do Pará, as 
janelas das casas amanhecem enfeitadas 
para o Círio de Nazaré. O mais importante 
é o andor que leva o Círio, da Catedral da 
Sé até a Basílica de Nazaré. Foto de 2016.

Em outubro, no município de Belém, 

capital do Pará, realiza-se a festa do Círio 

de Nazaré. Milhares de pessoas carre-

gam pelas ruas da cidade a pequena 

imagem da Virgem de Nazaré. 

Entre o fim do mês de dezembro e o 

início do mês de janeiro ocorrem muitas 

festas, como a Congada, o Natal e a folia 

de reis. 
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❱ Grupo de congo na Festa 
de Nossa Senhora do Rosário, 

em Milagres, no estado do 
Ceará. Foto de 2016. 
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Atividade 8

Faça um levantamento com os 
estudantes das festas populares 
comemoradas no município em que 
vivem. Se estiver próxima a data em 
que se comemora alguma delas, 
explore seu conteúdo com a turma 
e analise a possibilidade de os es-
tudantes participarem das come-
morações. 

Peça aos estudantes que obser-
vem como são essas festas. Com-
bine um dia para que eles sociali-
zem com os colegas o que obser-
varam, discutindo em sala de aula 
sobre isso. Os estudantes devem 
anotar as diferentes observações 
dos colegas. Por exemplo, qual é a 
festa, o que ela comemora, quem 
a comemora, qual é o tipo de roupa 
que os participantes usam, qual é 
o tipo de dança, enredos, canções 
e instrumentos musicais que apre-
sentam, entre outras, a fim de en-
tenderem qual é a origem e quais 
são os aspectos culturais da come-
moração estudada. 

Atividade 9

Organize um mural com os dese-
nhos elaborados pelos estudantes.
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Embora os colonizadores portugueses não tenham aceitado as crenças indí-

genas e africanas, muitas das celebrações católicas incorporaram elementos 

dessas culturas. 

Os indígenas e africanos que foram obrigados a se converter ao cristianismo 

praticavam a religião a seu modo, incorporando influências de seus povos de origem.

Mesmo assim, como acabamos de estudar, indígenas e negros africanos es-

cravizados conseguiram manter muitos de seus hábitos, que até hoje contribuem 

para enriquecer a tradição religiosa e cultural do Brasil. 

Vamos ver mais algumas tradições.  

Tradições que fazem parte da cultura brasileira

Alimentação

Africana Portuguesa Indígena

azeite de dendê quindim castanhas

banana trigo beiju

canjica bacalhau frutas da floresta

Festas, celebrações, danças, ritmos e tradições religiosas

Africana Portuguesa Indígena

Festas de Iemanjá Festas juninas Festival Folclórico de Parintins

Samba Carnaval Dança caiapó

Candomblé Catolicismo Cururu

Tambor de crioula Cantigas de roda Catira

Instrumentos musicais

Africana Portuguesa Indígena

agogô cavaquinho chocalhos

berimbau violão maracás

10  Agora que você já viu a importância de diferentes povos para a formação das 

tradições culturais do Brasil, retome as festas do município onde você mora 

levantadas em atividade da página anterior e pesquise a origem delas. Monte 

um quadro categorizando-as em: origem africana, origem portuguesa e origem 

indígena. Depois, converse com os colegas e compare as informações presen-

tes nos quadros de todos. Resposta pessoal.
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Aproveite para trabalhar com os 
estudantes outros produtos típicos 
regionais usados na comunidade 
onde eles vivem. Em uma discus-
são com a turma, pergunte aos 
estudantes quais são outros pro-
dutos usados na alimentação da 
população local e que provavel-
mente são pouco conhecidos em 
outras áreas do país.  Exemplo tí-
pico é o chimarrão dos gaúchos e 
catarinenses, usado no sul do Bra-
sil e pouco conhecido em outras 
regiões do país.

Caso necessário, pesquise na 
internet a origem dos produtos ci-
tados pelos estudantes. Esclareça 
também que as influências culturais 
não são as mesmas em todo o ter-
ritório brasileiro. Em algumas re-
giões há mais influência indígena, 
em outras mais a influência negra 
e em outras, mais a do branco eu-
ropeu, mas em todas elas há tam-
bém uma grande miscigenação 
dessas três influências culturais.
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UNIDADE 2 118

Capítulo

7 Lutar pela cidadania

Leia a letra da can•‹o e observe a fotografia.

Criança não trabalha

Lápis, caderno, chiclete, pião

Sol, bicicleta, skate, calção

Esconderijo, avião, correria, tambor

Gritaria, jardim, confusão

Bola, pelúcia, merenda, crayon

Banho de rio,  banho de mar, pula-cela,

[bombom

Tanque de areia, gnomo, sereia

Pirata, baleia, manteiga no pão

Criança não  trabalha, criança dá

[trabalho

Criança não trabalha...

TATIT, Paulo e ANTUNES, Arnaldo. 

Criança não trabalha. Intérprete: 

Palavra Cantada. In: Canções curiosas. 

São Paulo: Rimo, 1998. 1 CD. Faixa 3.

1  Qual é o significado do refrão “criança não trabalha, criança dá trabalho”? 

Discuta com seus colegas. 

2  A fotografia desta página mostra crianças trabalhando em uma fábrica. 

Atualmente, isso é proibido no Brasil e é um direito de toda criança não 

trabalhar. Por que esse direito é importante? Resposta pessoal.

Significa que as crianças não devem trabalhar, mas 
receber cuidados e proteção. Por isso, pode-se dizer que a criança dá trabalho aos 
adultos, que devem agir para garantir seu bem-estar.

Para iniciar
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 ❱ Interior de 

uma fábrica 

de louças em 

Santa Catarina, 

em 1922.

Temas contemporâneos

• Direitos das crianças e ado-
lescentes

• Educação em direitos huma-
nos

 Objetivos do capítulo

• Apesentar os direitos e deveres 
dos cidadãos para a vida em so-
ciedade. 

• Apresentar diferentes momen-
tos da luta pela ampliação da 
cidadania ao longo do tempo. 

• Analisar o processo de conquista 
da cidadania no Brasil.

 Habilidades abordadas  
neste capítulo

BNCC
 EF05GE02  Identificar diferen-

ças étnico-culturais e desigualda-
des sociais entre grupos em dife-
rentes territórios.

BNCC
 EF05HI02  Identificar os meca-

nismos de organização do poder 
político com vistas à compreensão 
da ideia de Estado.

BNCC
 EF05HI04  Associar a noção de 

cidadania com os princípios de res-
peito à diversidade e à pluralidade.

BNCC
 EF05HI05  Associar o conceito 

de cidadania à conquista de direi-
tos dos povos e das sociedades, 
compreendendo-o como conquista 
histórica.

 Orientações didáticas

Para iniciar

Em muitos locais, é comum as 
crianças trabalharem. Essas crian-
ças são exploradas e estão impe-
didas de brincar e estudar. Mas 
também há crianças que brincam, 
estudam e auxiliam os pais nos afa-
zeres domésticos, segundo o que 
sua idade permite. É importante 
diferenciar essas duas situações. 
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 Os direitos e os deveres

Até pouco tempo atrás, a maioria das pessoas não possuía os direitos que tem 

hoje. As crianças, por exemplo, nem sempre tiveram o direito de estudar e mui-

tas precisavam trabalhar desde pequenas, mesmo em atividades perigosas ou 

que prejudicavam a saúde.

Ser cidadão significa fazer parte de um país e possuir um conjunto de direitos 

e deveres que são iguais para todos. Entre os direitos, está o de participar das 

decisões tomadas no país. Essa ideia de cidadania não existiu sempre. Ela foi 

inventada pelos gregos no final do século VI a.C., na Antiguidade.

Nas cidades gregas, nem todos os moradores eram considerados cidadãos. 

Apenas os homens adultos, livres e filhos de pessoas que já eram cidadãs podiam 

ser considerados cidadãos. As mulheres, 

as crianças, os estrangeiros e os escravos 

não eram cidadãos e não tinham direitos 

políticos nem podiam ser candidatos a 

cargos públicos.

A ideia de que a cidadania deveria ser 

um privilégio de poucos durou muitos sé-

culos e ocorreu em diversas sociedades. 

Foi apenas a partir do final do século XVIII 

que homens e mulheres passaram a lutar 

para criar uma sociedade em que todos 

tivessem os mesmos direitos.

1  Na Grécia antiga, seria possível uma mulher como Angela Merkel ter direito à 

cidadania e ocupar um cargo político? Por quê?

Não. Na Grécia antiga, a cidadania era um direito exclusivo dos homens.

2  Você conhece alguma mulher que esteja atuando na política brasileira? Cite seu 

nome.

Resposta pessoal.

3  Converse com o professor e os colegas sobre a importância da igualdade entre 

homens e mulheres na política.
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 ❱ Angela Merkel, chefe de governo da 
Alemanha, é uma das personalidades políticas 
mais importantes na atualidade. Na imagem, ela 
faz um discurso no Parlamento Europeu, em 
Estrasburgo, na França, em 2015.

Resposta pessoal. É importante ressaltar que 
somente com a igualdade entre homens e mulheres na política será possível 
construir efetivamente uma sociedade justa e equilibrada.
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Incentive os estudantes a reco-
nhecer aspectos de direitos e de-
veres dos cidadãos no decorrer da 
História, associando-os à noção de 
cidadania. 

A Alemanha é um país parla-
mentarista. Angela Merkel é a 
chanceler desse país, cargo que 
em outros países parlamentaristas 
equivale ao de primeiro-ministro. 
O parlamentarismo é um sistema 
de governo em que o Poder Legis-
lativo é formado por um parlamen-
to eleito pelo povo e que tem um 
chefe de Estado, o presidente, e 
um chefe de governo, também 
chamado de primeiro-ministro ou 
chanceler. O chefe de Estado no 
sistema parlamentarista tem fun-
ção cerimonial e de representação 
do Estado. Já o chefe de governo 
tem mais poderes de execução de 
políticas públicas. 

Para explorar um pouco a ques-
tão da diferença entre homens e 
mulheres na política brasileira, é 
possível consultar a reportagem 
Mulheres ainda são minoria nos 
poderes do Brasil, disponível em: 
<www.nexojornal.com.br/especial/ 
2016/03/08/Mulheres-ainda-s%C3 
%A3o-minoria-nos-poderes- 
do-Brasil>. Acesso em: jul. 2017.
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A ideia de que todos têm direitos começou a se desenvolver no final do sé-

culo XVIII, quando ocorreu, na Europa, a Revolução Francesa. Esse movimento 

teve grande influência no mundo inteiro, até mesmo no Brasil.

Os franceses, em 1789, lutaram para que todos no país, até o rei, fossem 

obrigados a obedecer às leis e para que, a partir daquele ano, todos os cidadãos 

tivessem os mesmos direitos. O resultado foi a Declaração de Direitos do Homem 

e do Cidadão, hoje considerada um documento histórico importante.

Vamos ler alguns artigos desse documento? 

 ❱ Declaração de Direitos do Homem 

e do Cidadão, de Jean-Jacques Le Barbier, 
aproximadamente 1789 (óleo sobre tela, 
de 71 cm 3 56 cm).
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Declaração de Direitos do 

Homem e do Cidadão

Art. 1o Os homens nascem e são livres 

e iguais em direitos. [...]

Art. 4o A liberdade consiste em poder fa-

zer tudo que não prejudique o próximo. 

[...]

Art. 5o A lei não proíbe senão as ações 

nocivas à sociedade. [...]

[...]

Art. 9o Todo acusado é considerado ino-

cente até ser julgado culpado [...].

Art. 10o Ninguém pode ser molestado 

por suas opiniões, incluindo opiniões 

religiosas [...].

BIBLIOTECA Virtual de Direitos Humanos. 

Declaração de Direitos do Homem e do 

Cidadão. Disponível em: <www.

direitoshumanos.usp.br>. Acesso em: jun. 2017.

4  Qual é o significado do seguinte artigo da Declaração: “A liberdade consiste 

em poder fazer tudo que não prejudique o próximo”? Você concorda com esse 

direito?

5  A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão estabeleceu que todas as 

pessoas são iguais em direitos. Você acha isso correto? Explique.

¥ Será que em todos os países do mundo os direitos do homem e do cidadão 

são respeitados? Respostas pessoais.

Esse direito afirma que as pessoas são livres para fazer o que desejarem, desde que isso 
não interfira negativamente na vida de outras pessoas. Resposta pessoal.

120 UNIDADE 2 

 Orientações didáticas

Converse com os estudantes so-
bre liberdade e igualdade, dois dos 
lemas da Revolução Francesa. Ex-
plique-lhes que em muitos países 
nem os direitos previstos pela De-
claração de Direitos do Homem e 
do Cidadão são respeitados. Por 
exemplo, em muitos países pes-
soas são perseguidas e mortas por 
motivos políticos e religiosos. 

Explique aos estudantes o signi-
ficado do artigo 5o da Declaração 
de Direitos do Homem e do Cida-
dão: o Estado não pode criar leis 
para proibir os cidadãos de fazer 
atividades que não prejudiquem a 
sociedade. O Estado não poderia 
proibir a prática do futebol, por 
exemplo. O texto completo pode 
ser acessado em: <www.direitos 
humanos.usp.br/ index .php/ 
Documentos-anteriores-à-criação- 
da-Soc iedade - das -Nações- 
até-1919/declaracao-de-direitos- 
do-homem-e-do-cidadao-1789.
html>. Acesso em: fev. 2018.

O artigo 13 desse documento 
estabelece o dever de todo cida-
dão de contribuir para a manuten-
ção de uma força pública respon-
sável pela ordem.

Texto complementar

Leia mais sobre os países-membros da 
ONU.

O direito de tornar-se membro das Nações 

Unidas cabe a todas as nações amantes da paz 

que aceitarem os compromissos da Carta e que, 

a critério da Organização, estiverem aptas e dis-

postas a cumprir tais obrigações. 

A ONU possui hoje 193 Países-Membros. 

[...] O total de membros fundadores da ONU é 

de 51 países, entre eles o Brasil. 

Chamam-se Membros-Fundadores das Na-

ções Unidas os países que assinaram a Declaração 

das Nações Unidas de 1
o de janeiro de 1942 ou que 

tomaram parte da Conferência de São Francisco, 

tendo assinado e ratificado a Carta. Outros países 
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Entre os séculos XIX e XX, muitas pessoas continuaram lutando em seus países 

por direitos iguais e para exercer a cidadania.

Nos países da Europa e da América, entre eles o Brasil, as mulheres lutavam 

pelo direito ao voto, os negros contra a discriminação e os trabalhadores por 

melhores condições de trabalho e salários. Essas lutas resultaram em leis que 

garantiram direitos e protegeram os cidadãos.

Entre os direitos conquistados, estão:

• as leis trabalhistas, que garantem direitos como 

férias, salário mínimo, descanso semanal e se-

gurança no trabalho, sem riscos para a saúde;

• o voto feminino, que permite às mulheres par-

ticipar das decisões do governo;

• a igualdade de todos perante a lei, sem distinção de sexo, raça, religião, etc.;

• o respeito às pessoas com deficiência e a promoção da acessibilidade delas.

A partir da metade do século XX, a Organização das Nações Unidas (ONU) 

promulgou uma série de declarações inspiradas na Declaração de Direitos do 

Homem e do Cidadão. Os países-membros da ONU aprovaram essas declarações 

e devem segui-las. São elas:

• a Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada em 1948; 

• a Declaração dos Direitos das Crianças, promulgada em 1959;

• a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, promulgada em 1975.

6  Complete a linha do tempo abaixo. Nela, coloque o nome das declarações 

sobre direitos humanos correspondentes às datas destacadas, considerando o 

que você estudou nas páginas 120 e 121.

2000 202019001800170016001500

Declaração Universal dos Direitos 

Humanos 

Declaração dos Direitos das 

Pessoas Deficientes

Declaração dos Direitos 

das Crianças

Declaração de Direitos do Homem 

e do Cidadão

1975

1948

1789

1959
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 ❱ Cartum promove a importância do 
respeito às diferenças entre as pessoas.
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Aqui tratamos das lutas por 
igualdade de direitos e pela am-
pliação da cidadania, levando os 
estudantes a reconhecer o papel 
de cada cidadão nessas lutas. Mui-
to já foi feito por meio das Consti-
tuições, mas ainda há muito a ser 
conquistado.

Oriente os estudantes no preen-
chimento da linha do tempo, aju-
dando-os a distribuir os aconteci-
mentos. Embora a noção de esca-
la temporal seja complexa para 
eles, explique que acontecimentos 
recuados no tempo, como a Decla-
ração de Direitos do Homem e do 
Cidadão, devem ficar mais distan-
tes das declarações aprovadas pela 
ONU no século XX.

podem ingressar nas Nações Unidas por decisão 
da Assembleia Geral mediante recomendação do 
Conselho de Segurança.

A suspensão pode ocorrer quando o Con-
selho de Segurança tomar medidas preventivas 
ou coercitivas contra um Estado-Membro, ca-
bendo a expulsão sempre que houver uma vio-
lação persistente dos preceitos da Carta. O exer-

cício dos direitos e privilégios de um membro 
que tenha sido suspenso pode ser restabelecido 
pelo Conselho de Segurança. 

PAÍSES-MEMBROS da ONU. Nações 

Unidas no Brasil (ONU BR). Disponível em: 
<https://nacoesunidas.org/conheca/paises-

membros/>. Acesso em: fev. 2018.
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Nos últimos anos, os direitos das pessoas com deficiência têm ganhado es-

paço no Brasil e em outros países do mundo. Garantir os direitos de cidadania 

também significa criar ferramentas que ajudem as pessoas com deficiência a 

frequentar escolas e a participar dos espaços públicos das cidades.

Vamos conhecer melhor o que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos e 

qual é sua importância?

1.  Forme um grupo com os colegas e pesquisem em livros, dicionários e na internet 

sobre essa declaração.

2.  Depois, converse com os colegas e o professor sobre as principais informações 

encontradas durante a pesquisa.

3.  Em uma folha separada, façam ilustrações que representem alguns dos direitos 

citados nesse documento.

4. Montem um cartaz com as ilustrações e exponham para os colegas em sala de aula. 

Pesquise

 ❱ Criança com 
mobilidade reduzida 

utilizando plataforma 
mecânica de acesso a 

ônibus na cidade do Rio 
de Janeiro, no estado do 
Rio de Janeiro, em 2016.

7  Converse com o professor e os colegas:

a) O que a escola precisa ter para garantir o direito das pessoas com deficiên-

cia de estudar e ser bem recebidas nos espaços públicos? Resposta pessoal.

b) Por que é importante que todas as pessoas sejam tratadas de forma iguali-

tária em nosso mundo? Resposta pessoal.
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Atividade 7

É importante lembrar que as es-
colas e outros espaços públicos 
devem contar com ferramentas e 
adaptações que garantam a aces-
sibilidade de todos, como rampas 
para pessoas com deficiência físi-
ca, materiais em braile para pes-
soas cegas, intérpretes de Libras 
(Língua Brasileira de Sinais) para 
pessoas surdas. Em casos de ne-
cessidade comprovada, a pessoa 
com Transtorno do Espectro Autis-
ta (TEA) tem direito a um acompa-
nhante especializado (até mesmo 
em escola privada, sem custo adi-
cional para a família), que a auxilia-
rá em atividades de comunicação 
ou interação social, entre outros 
recursos.

Pesquise

Para ajudar na pesquisa, oriente 
os estudantes a consultar a carti-
lha Os Direitos Humanos, produ-
zida pela Unesco e pelo Ministério 
da Educação e ilustrada pelo qua-
drinista Ziraldo. Ela apresenta as 
principais características da De-
claração Universal dos Direitos 
Humanos com uma linguagem 
clara e acessível para crianças.  
Disponível em: <www.turminha.
mpf.mp.br/multimidia/cartilhas/
CartilhaZiraldodireitoshumanos.
pdf>. Acesso em: fev. 2018.
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Os estudantes devem ser respeitados e não podem 
sofrer agressões de nenhum tipo. Têm direito ao estudo, ao acompanhamento 
didático e à convivência na escola. 

 ❱ Sala de aula em 
escola municipal em 
Tucumã, no Pará, em 
2016. Uma das 
consequências da 
transformação do 
estudo em um direito 
é que as crianças 
podem estudar sem 
se preocupar com 
trabalho e até mesmo 
frequentar escolas de 
período integral.

No Brasil, todo cidadão tem um conjunto de direitos que são garantidos por 

diversas leis. A Constituição brasileira, aprovada em 1988, por exemplo, garante 

aos brasileiros: 

• participar das decisões políticas do país, escolhendo os governantes e asso-

ciando-se a partidos políticos;

• contar com a existência de leis claras e iguais para todos;

• expressar-se e agir livremente, desde que não cometa nenhum crime ou pre-

judique outras pessoas;

• utilizar serviços públicos variados, como escolas e hospitais.

Em 1990, foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente com o objetivo 

de estabelecer direitos para as crianças menores de 12 anos e para os adoles-

centes entre 12 e 18 anos. Entre eles, estão os direitos de ter uma família, de 

estudar e de não ser obrigado a trabalhar. Essas medidas são importantes para 

que as crianças e os adolescentes tenham um desenvolvimento social, intelectual 

e cultural saudável.

Além disso, foram criadas leis para proteger as pessoas com mais de 60 anos. 

O Estatuto do Idoso, promulgado em 2003, garantiu o direito à aposentadoria, 

à gratuidade e reserva de assentos nos transportes públicos, ao pagamento de 

meia-entrada em eventos culturais, entre outras medidas. Isso foi essencial para 

integrar os idosos à sociedade e permitir-lhes uma vida com qualidade.

8  Discuta com os colegas: o que significa ser cidadão atualmente?

9  Na escola, os estudantes também têm uma série de direitos. Quais são os prin-

cipais direitos deles? 

Resposta pessoal.
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Atividade 8

É importante destacar que a ci-
dadania no presente envolve um 
conjunto de direitos e deveres 
compartilhados por todos.

Converse com a turma sobre o 
fato de a Constituição brasileira, 
aprovada em 1988, estabelecer di-
reitos e deveres a todos os cida-
dãos. Para uma sociedade funcio-
nar com justiça, é necessário que a 
população tenha seus direitos res-
peitados, mas que também cum-
pra seus deveres preestabelecidos. 

Atividade complementar

Para trabalhar o tema com os 
estudantes, peça que eles fa-
çam a atividade a seguir. 
• A Constituição reúne as leis 

mais importantes de um 
país. Converse com os cole-
gas sobre as perguntas a 
seguir.
1.  Como são observados os 

direitos e os deveres das 
pessoas em sua comuni-
dade? São respeitados? 
São desrespeitados? 

Respostas pessoais.
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Ser cidadão não significa apenas ter direitos. Há vários deveres que todos 

precisam cumprir para que a sociedade funcione corretamente. 

É dever de todo cidadão: 

• obedecer às leis do país; 
• pagar impostos; 
• votar (no Brasil, o voto é obrigatório para 

o eleitor alfabetizado e com idade entre 
18 e 70 anos); 

• respeitar outras pessoas, suas diferenças 
e suas histórias de vida; 

• não perseguir as pessoas por terem diferentes crenças 
religiosas ou políticas; 

• respeitar e ajudar outras pessoas; 
• preservar os patrimônios públicos e o ambiente. 

10  Você sabe por que é importante que os cidadãos cumpram todos os seus de-

veres? Explique com suas palavras.

Resposta pessoal.

11  Quais são os principais deveres dos estudantes na escola? Converse com os 

colegas e o professor sobre o tema. Resposta pessoal.

12  Com a orientação do professor e com os colegas, façam um cartaz sobre os di-

reitos que vocês estudaram neste capítulo. Coloquem o cartaz no mural da sala 

de aula.

13  Converse com o professor e os colegas: vocês acham que esses direitos são 

respeitados na sociedade? Resposta pessoal.

14  Você considera que os direitos e deveres existentes hoje são suficientes para 

que nossa sociedade funcione de maneira justa? Quais direitos e deveres você 

acredita que ainda precisam ser criados para que isso ocorra?

Resposta pessoal.

 ❱ Lixo recolhido por 
pescadores na praia 
do Sobral, em Maceió, 
no estado de Alagoas, 
em 2015. Cuidar 
do ambiente é um 
dever de todos.
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Atividade 10

É importante lembrar que os ci-
dadãos devem contribuir para a 
organização da sociedade, garan-
tindo o bem-estar coletivo e a so-
lução de problemas que afetem a 
vida de todos.

Atividade 11 

Espera-se que os estudantes re-
flitam sobre a relação entre o coti-
diano escolar, seus direitos e os 
deveres que decorrem desses di-
reitos. O direito de aprender e de 
frequentar a escola, por exemplo, 
traz consigo o dever de estudar. 
Outros deveres são: preservar o 
patrimônio da escola, respeitar os 
colegas e aceitar as diferenças.

5ACGHg19At_MP_U2_C7_118a133.indd   124 2/8/18   20:27



125UNIDADE 2 | CAPÍTULO 7 – MANUAL DO PROFESSOR 

Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido

 A conquista dos direitos dos negros no Brasil

Da chegada dos portugueses às terras do 
atual Brasil, em 1500, até 1888, apenas uma 
parte da população era livre. A outra parte 
era formada por escravos. A maior leva de 
negros africanos escravizados foi trazida ao 
Brasil entre o século XVIII e meados do sé-
culo XIX. Aqui eles eram obrigados a traba-
lhar nas atividades mais duras e sofriam inú-
meros castigos e violências. Embora hoje a 
escravidão seja considerada crime, até o fi-
nal do século XIX ela era aceita por muitas 
pessoas e tratada como normal.

Muitos escravos se revoltavam e fugiam 
para os quilombos, locais onde podiam viver livres e com mais segurança. 

Na segunda metade do século XIX, muitas pessoas e associações passaram 
a ajudar os negros escravizados a fugir ou a comprar sua liberdade, pagando 
determinado valor ao proprietário. Muitos escravos conseguiam comprar sozi-
nhos sua liberdade trabalhando na cidade por conta própria. 

Além dos próprios africanos e afrodescendentes, muitos advogados, políticos, 
escritores, artistas e jornalistas lutaram pelo fim da escravidão no país. Pouco a 
pouco foram elaboradas leis que restringiriam a escravidão no Brasil, mas a li-
bertação total só ocorreu em 1888, com a Lei Áurea. Veja no quadro a seguir.
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1  Por que a abolição era importante para ampliar a cidadania no Brasil? Conver-

se com os colegas e o professor sobre esse tema. Resposta pessoal.

2  Como se combatia a escravidão na segunda metade do século XIX?
Escravos continuavam a se rebelar e a fugir. Porém, muitas pessoas passaram a 
ajudá-los a fugir ou a comprar sua liberdade, demonstrando que parte 
considerável da sociedade já não tolerava mais a escravidão.

Proibição do 
tráfico negreiro

Lei do Ventre 
Livre

Lei dos 
Sexagenários

Lei Áurea

Ano da 
assinatura

1850 1871 1885 1888

O que a lei

determinava

A partir dessa 
data estava 
proibida a vinda 
de escravizados 
da África para o 
Brasil.

Seriam libertos 
os filhos de 
escravizados 
nascidos a 
partir de 28 de 
setembro daquele 
ano.

Seriam libertos os 
escravizados com 
mais de 60 anos. 
Muitos, porém, 
não chegavam 
a viver até essa 
idade.

Assinada no dia 
13 de maio pela 
princesa Isabel, filha 
do imperador dom 
Pedro II, a Lei Áurea 
determinou a abolição 
da escravatura no Brasil.

 ❱ Cerimônia de entrega de cartas de 

alforria, ilustração de Angelo Agostini, 
1886. Quando uma pessoa escravizada 
pagava por sua libertação, o antigo 
proprietário escrevia uma carta de alforria, 
que simbolizava a liberdade conquistada.
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Trabalhe a ilustração como im-
portante documento histórico, a 
fim de levar os estudantes a reco-
nhecer o momento da alforria.

A partir da contextualização e 
dos desdobramentos do processo 
de escravidão de mão de obra afri-
cana no Brasil, continuamos a tra-
balhar a associação entre a cidada-
nia e a conquista de direitos.

É fundamental analisar o proces-
so de conquista de direitos sociais 
ao longo do tempo. Isso ajuda a 
demonstrar o caráter histórico de 
todo direito, já que nem sempre 
ele existiu. Isso auxilia não apenas 
a ter uma consciência da tempora-
lidade e das transformações sociais 
que ela acarreta, mas também so-
bre a importância da organização 
de diferentes grupos sociais ao 
longo do tempo.
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Com o fim da escravidão no Brasil em 1888, os negros recém-libertos e seus 

descendentes se depararam com duas difíceis tarefas: encontrar ocupação no 

mercado de trabalho livre e lutar por seus direitos na sociedade brasileira.

A busca por trabalho livre e assalariado foi, muitas vezes, um desafio enfren-

tado pelos récem-libertos, que não encontravam emprego remunerado ou só 

conseguiam aqueles que pagavam salários muito baixos. O preconceito racial 

continuou a existir depois da Lei Áurea, e pouco se fez para reparar os efeitos 

de séculos de opressão.

Para agravar ainda mais a situação de exclusão social, muitos fazendeiros 

brasileiros preferiram estimular a imigração de europeus para trabalhar nas fa-

zendas de café a contratar pessoas negras. Por isso, mesmo com o fim da es-

cravidão, muitas delas continuaram vivendo na pobreza.

No início do século XX, uma parte dos afrodescendentes conseguiu trabalhar 

em algumas indústrias, ferrovias e obras públicas. Ainda assim, o valor dos sa-

lários, o acesso à educação e as condições de vida de brancos e negros no Brasil 

eram muito diferentes.

Assalariado:

tipo de emprego em que 
a pessoa recebe um salário 
em troca de seu trabalho.

 ❱ Trabalhadores de uma 
fábrica de couro em Novo 
Hamburgo, no Rio Grande 
do Sul, em 1922. É possível 
observar a presença de 
pessoas negras que 
trabalhavam nessa fábrica.
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3  Com base no que você aprendeu neste capítulo, imagine uma situação de 

exclusão social pela qual os negros passaram no começo do século XX e es-

creva um pequeno texto em seu caderno. Resposta pessoal.

4  Com a orientação do professor e com um colega, pesquisem em jornais, revis-

tas ou na internet o preconceito racial e a exclusão social no Brasil atualmente. 

Depois, conversem sobre isso em sala de aula. Resposta pessoal.
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Atividade 3

Acompanhe com atenção os es-
tudantes nesta atividade. Observe 
se, por meio do texto que redigiram, 
eles conseguiram mostrar que real-
mente se sensibilizaram para a injus-
tiça racial e a exclusão social sofrida 
pelos afrodescendentes no Brasil 
depois da abolição da escravidão. 

Atividade 4

Auxilie os estudantes, acompa-
nhando-os nas pesquisas para que 
não façam interpretações errôneas 
nem fiquem sujeitos a desenvolver a 
intolerância. 

Texto complementar

O sociólogo estadunidense 
Kevin Bales é considerado o 
maior especialista mundial em 
escravidão atualmente. Leia tre-
chos de uma entrevista conce-
dida por ele sobre o assunto. 
(Nesta obra optamos por usar a 
expressão trabalhador escravi-
zado ou simplesmente escravi-
zado; aqui, porém, usamos a 
palavra escravo por se tratar de 
um texto de outro autor.)

O que é a escravidão hoje 

[...] 

Pergunta: Como o senhor de-

fine a escravidão contemporânea? 

Resposta: [...] da mesma for-

ma como foi reconhecida durante 

toda a história da humanidade. 

Pode-se definir escravo como uma 

pessoa sob controle total de outra 

pessoa por meio de violência ou 

de ameaça de violência. [...] 

Pergunta: No Brasil, qual é a 

diferença entre a escravidão atual 

e a do tempo colonial? 

Resposta: A diferença funda-

mental hoje é o baixo custo de um 

escravo. No passado, um escravo 

no Brasil era uma mercadoria 

muito cara. [...] Hoje, pode-se levar 

uma pessoa à escravidão por meio 

de trapaça, prometendo emprego 

[...] por uma quantia bem pequena, 

poucas centenas de reais. 

O que é escravidão hoje. Folha 

de S.Paulo. Disponível em: 
<www1.folha.uol.com.br/fsp/

brasil/fc0202200428.htm/>. 
Acesso em: out. 2017.
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O preconceito racial no Brasil ocorria, e ainda ocorre, de várias maneiras. Um 

exemplo era a crença de que apenas a cor de pele clara e o cabelo liso eram traços 

físicos bonitos e que deveriam ser valorizados. Outra forma de preconceito era 

considerar a religião e a cultura afro-brasileira inferiores a outras culturas e religiões.

Ideias e práticas preconceituosas como essas são combatidas pelo movimen-

to negro, formado por grupos que lutam para defender a história e a cultura 

afro-brasileira e a aprovação de leis que ajudem a população negra a ter melho-

res condições de vida. Esses grupos tiveram êxito em muitas de suas lutas nas 

últimas décadas, mas ainda há muito a ser conquistado, já que o racismo na 

sociedade brasileira persiste.

 ❱ Em 7 de julho  
de 1978 ocorreu na 
cidade de São Paulo, 
estado de São Paulo,  
um grande ato 
organizado pelo 
movimento negro  
no Brasil. Esse ato  
foi muito importante 
para a luta das 
pessoas negras 
contra o racismo e a 
desigualdade no país.
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5  Com a ajuda do professor, converse com os colegas sobre o que significa o 

termo racismo e por que o racismo reforça as desigualdades no país. 

6  Com a orientação de seu professor e com os colegas, pesquise em livros, revistas 

e na internet uma manifestação (cultural, religiosa ou política) associada à luta 

pelo fim da discriminação racial e pelo reconhecimento e valorização da identi-

dade negra no Brasil. Expliquem por que vocês escolheram essa manifestação.

Resposta pessoal. 

Resposta pessoal.
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A luta contra o preconceito racial 
e social, contra as difíceis condi-
ções de trabalho nas fábricas, con-
tra os baixos salários, contra o tra-
balho infantil e contra o trabalho 
análogo à escravidão são exem-
plos aos estudantes para que reco-
nheçam e valorizem o papel dos 
cidadãos em busca de garantir os 
direitos de todos, em prol de uma 
sociedade melhor e mais justa.

Atividade 5

É importante lembrar que o ra-
cismo está relacionado com a de-
sigualdade entre brancos e negros 
em nossa sociedade. Por causa 
disso, as pessoas negras sofrem 
violências cotidianas e muitas vi-
vem em condições piores que a 
população branca brasileira.

Atividade 6

Manifestações religiosas de ma-
triz africana, como o candomblé e 
a umbanda, já foram proibidas no 
Brasil. Apesar de a Constituição de 
1988 garantir o direito à liberdade 
religiosa, as religiões de matriz afri-
cana ainda são hostilizadas por 
parte da população. Manifestações 
culturais, como o samba, já foram 
criminalizadas no país. Segundo 
algumas fontes, o samba teve ori-
gem na África e foi trazido para o 
Brasil por negros escravizados. A 
capoeira também foi trazida ao 
Brasil por africanos escravizados, 
assim como o hábito de usar tur-
bantes e dreadlocks. Zumbi dos 
Palmares foi uma figura importante 
na resistência contra a escravidão 
no Brasil. Vinte de novembro (data 
da morte de Zumbi, em 1695) foi 
instituído como o Dia da Consciên-
cia Negra. Essa é uma data para se 
refletir sobre o movimento e a si-
tuação da população negra. Todos 
esses exemplos são manifestações 
associadas ao reconhecimento da 
identidade negra no Brasil. Para 
mais informações sobre a história 
do movimento negro no Brasil, é 
possível consultar o artigo “Movi-
mento negro brasileiro: alguns 
apontamentos históricos”. Dispo-
nível em: <www.scielo.br/pdf/tem/
v12n23/v12n23a07>. Acesso em: 
fev. 2018.
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A luta dos trabalhadores

Outro exemplo de luta pela cidadania foi a dos operários brasileiros. A indus-

trialização no Brasil teve início no final do século XIX, quando cidades como São 

Paulo e Rio de Janeiro se desenvolveram muito economicamente. 

Em São Paulo, o crescimento da indústria provocou também o crescimento 

da cidade. As fábricas precisavam de mão de obra numerosa, formada em gran-

de parte por imigrantes vindos da Europa.

Os primeiros operários das fábricas brasileiras foram imigrantes. Depois, vieram 

os trabalhadores rurais, que fugiam das difíceis condições de trabalho no campo. 

No entanto, em geral, nas fábricas também se trabalhava muito, mais de 12 ho-

ras por dia, não havia tempo para descansar ou se alimentar direito, e os salários 

eram baixos.

O ambiente era sujo e apertado, as máquinas eram perigosas, os acidentes 

eram frequentes. E não existiam leis para proteger os trabalhadores.

1  Procure no dicionário e anote no caderno o significado das palavras operário, sa-

lário e fábrica. 

2  Observe as imagens a seguir e leia as legendas. Depois, faça o que se pede.
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 ❱ Vila Maria Zélia, anos 1920, no município 
de São Paulo, estado de São Paulo. Algumas 
indústrias construíram vilas operárias para 
acomodar parte de seus trabalhadores.

 ❱ Conjunto habitacional no bairro do Jaguaré, 
no município de São Paulo, estado de São 
Paulo, em 2017. Atualmente, muitos conjuntos 
habitacionais são construídos por meio de 
programas do governo.

a) Quais são as diferenças entre as vilas operárias e os conjuntos habitacionais?

b) Agora aponte uma semelhança entre eles.

Nas vilas operárias, construídas pelas indústrias, cada família recebia sua casa 
e, muitas vezes, havia escola, clube e outras instalações para atender aos 
moradores funcionários da indústria. Os conjuntos habitacionais de hoje são 
geralmente construídos fora do centro das cidades e, na maior parte das vezes, 
por meio de programas do governo para atender pessoas de baixa renda.

Ambos são construídos de forma padronizada (casas ou prédios iguais) para 
moradores de baixa renda.
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Texto complementar

Sugerimos a leitura do texto 
a seguir, que trata das vilas ope-
rárias de São Paulo. Se possível, 
faça a leitura do texto para os 
estudantes e, depois, estimule-
-os a analisar as imagens repro-
duzidas no livro para discutir as 
características das vilas operá-
rias e as diferenças entre um 
bairro operário e um cortiço. 

Vilas paulistanas revelam 

história de trabalhadores 

A Vila Maria Zélia, construída 
no início do século passado pelo 
industrial Jorge Street (1863-1939) 
ao lado de sua fábrica de tecidos, 
é um símbolo do descaso com que 
a cidade, às vésperas de seus 450 
anos, vem tratando suas históricas 
vilas operárias, principalmente as 
que já foram tombadas.

É o caso da Vila Economizado-
ra, na Luz (centro), que assiste ca-
lada à sua deterioração. [...] A exce-
ção é a Vila dos Ingleses, na Luz, 
que subsiste inalterada pela mão 
forte de seu proprietário e pelo fato 
de ter virado centro comercial.

São Paulo teve em seu auge 
pelo menos 40 vilas operárias, se-
gundo Telma de Barros Correia, 
professora do Departamento de 
Arquitetura e Urbanismo da USP-
-São Carlos e autora de pesquisa 
sobre esse tipo de construção. “Al-
gumas continuam existindo, ou-
tras tiveram as casas modificadas, 
muitas foram destruídas.”

Vilas de SP revelam história de 
trabalhadores. Folha de S.Paulo. 

9 de nov. 2003. Disponível em: 
<www1.folha.uol.com.br/folha/

cotidiano/ult95u85377.shtml>. 
Acesso em: fev. 2018.

 Orientações didáticas

Atividade 1

De acordo com o Dicionário on-li-

ne Caldas Aulete, operário é “qual-
quer pessoa que exerce uma ocupa-
ção manual mediante o pagamento 
de salário”; salário é “remuneração 
paga ao empregado em troca do 
seu trabalho” e fábrica é “instalação 
industrial em que se usam máquinas 
e mão de obra para transformar ma-
téria-prima em produtos (bens de 
consumo ou de produção)”. Dispo-
nível em: <www.aulete.com.br>. 
Acesso em: fev. 2018. 
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As fábricas brasileiras do início do século XX costumavam empregar crianças, 

às vezes em trabalhos perigosos, com salários ainda mais baixos que os dos 

adultos. Por causa disso, elas não podiam estudar e não tinham tempo para se 

divertir e brincar.

Situações como essa fizeram com que os operários se organizassem e lutassem 

por melhores condições de trabalho. Surgiram os primeiros sindicatos e também 

ocorreram as primeiras greves 

do país. A luta dos trabalhado-

res fez com que os governos 

brasileiros criassem leis para 

impedir abusos e estabelecer 

os direitos e deveres das em-

presas e dos trabalhadores.

 ❱ Fotografia de comício na 
praça da Sé durante a primeira 
greve geral de São Paulo, no 
estado de São Paulo, em 1917.
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Entre as décadas de 1930 e 1940, diversas leis foram criadas para garantir di-

reitos aos trabalhadores. Foi assim que surgiu o direito a férias, o limite máximo 

de trabalho diário e o salário mínimo. Além disso, o trabalho infantil foi proibido e 

os trabalhadores conquistaram a aposentadoria, entre outros benefícios.

3  Com um colega, monte uma linha do tempo destacando os principais aconte-

cimentos relacionados à conquista de direitos no Brasil, como a criação das 

declarações internacionais sobre os direitos das pessoas, a luta contra a escra-

vidão e também a luta dos operários no Brasil.

4  Pesquise o significado das palavras sindicato e greve. Depois, converse com 

os colegas e o professor sobre o tema. Resposta pessoal.

1789 – Declaração de 
Direitos do Homem 

e do Cidadão

1750 1790 1830 1870 1910 1950 1990

1888 – Abolição da 
escravidão no Brasil

Décadas de 
1930 e 1940 – 
Criação de leis 
trabalhistas no 

Brasil

1948 – 
Declaração 
Universal 

dos Direitos 
Humanos

1959 – Declaração 
dos Direitos das 
Crianças

1975 – 
Declaração 
dos Direitos 
das Pessoas 
Deficientes

1945 – 
Criação da 

ONU
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 Orientações didáticas

Atividade 4

De acordo com o Dicionário on-

-line Caldas Aulete, sindicato é 
“associação de profissionais que 
defende os interesses trabalhistas 
dos seus membros”; greve é “in-
terrupção coletiva do trabalho ou 
de atividade para reivindicar algo 
ou protestar contra uma determi-
nada situação”. Disponível em: 
<www.aulete.com.br>. Acesso em: 
jan. 2018.
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Apesar dos avanços sociais nas últimas décadas, ainda falta muito para que 

todos possam exercer seus direitos e sua cidadania. O desemprego, por exemplo, 

é um grave problema e há muitas pessoas que não conseguem emprego nas 

grandes cidades.

Os trabalhadores rurais também enfrentam diversas dificuldades. A maior parte 

das terras pertence a um grupo pequeno de proprietários, formando os chamados 

latifúndios. Por causa disso, os trabalhadores rurais precisam trabalhar para esses 

grandes proprietários em troca de salários baixos ou terras. 

O trabalho infantil, apesar de proibido, ainda existe no país. Outro 

problema grave é o trabalho análogo ao da escravidão, em que o 

empregado sofre violência, não 

pode deixar o emprego e tem 

direitos trabalhistas negados. 

Por isso, ainda é preciso mui-

ta luta para acabar com esse ti-

po de injustiça e garantir a cida-

dania para todas as pessoas que 

vivem no Brasil. Esse processo 

depende da organização das 

pessoas para pressionar os po-

líticos a criar leis que ajudem a 

população a conquistar seus di-

reitos de cidadão.

 ❱ Cartaz da campanha “Trabalho 
infantil é crime. No Carnaval e no ano 

todo.”, promovida pelo Governo do 
Estado do Paraná, em 2017.  
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An‡logo:

semelhante, 
parecido.

5  Existe trabalho infantil no estado ou no município onde você vive? Pesquise ou 

pergunte aos adultos que moram com você. Resposta pessoal.

6  Converse com o professor sobre as diferenças existentes entre a escravidão no 

passado e o trabalho análogo ao da escravidão na atualidade.
Resposta pessoal.

130 UNIDADE 2 

Texto complementar

A quem interessa a onda de intolerância 

religiosa que sacode o Brasil?

O Brasil está destruindo um dos seus maiores valores, 

sua proverbial tolerância religiosa e a coexistência pacífi-

ca entre as diferentes confissões. A quem interessa essa on-

da iconoclasta que [...] cresceu 4 960% em apenas cinco anos, 

que registra uma denúncia de hostilidade ou profanação de 

locais de culto e pessoas que os dirigem a cada 15 horas?

 Orientações didáticas

A Constituição brasileira proíbe 
o trabalho de crianças e de adoles-
centes menores de 14 anos. Entre 
14 anos e 16 anos, o adolescente 
pode tornar-se aprendiz. (BRASIL. 
Constituição da República Federa-
tiva do Brasil de 1988. Art. 7o, XXXIII. 
Disponível em: <www.planalto.gov.
br/cci vil_03/constituicao/constitui 
caocompilado.htm>. Acesso em: 
jan. 2018.).

Atividade 6 

É importante lembrar que, até 
1888, as pessoas escravizadas eram 
consideradas propriedades de seus 
senhores e esse tipo de relação era 
legalizado. Atualmente, as pessoas 
que trabalham em condição análo-
ga à da escravidão não são proprie-
dades, mas se encontram submeti-
das a situações de exploração e 
violência. Além disso, esse tipo de 
prática é ilegal e é considerado um 
grave crime no Brasil.

Atividade complementar

A seguir, sugerimos uma ati-
vidade que você pode desen-
volver com os estudantes sobre 
o tema trabalho infantil. Com-
partilhe com eles as instruções 
a seguir. 

1. Leia a letra da canção “Re-
lampiano”, de Paulinho Moska 
e Lenine, disponível em: <www.
letras.mus.br/paulinho-moska 
/48071/>. Acesso em: fev. 18.

2. Após a leitura da letra, 
construa, em seu caderno, um 
quadro que destaque as seme-
lhanças e as diferenças entre a 
sua vida cotidiana e a de Ne-
ném, personagem da canção.

3. Na sua opinião, é correto 
crianças trabalharem? 

Peça aos estudantes que res-
pondam a essa questão fazen-
do um desenho que expresse o 
que pensam sobre o trabalho 
infantil. Eles podem utilizar pa-
lavras ou frases em seu traba-
lho. Troque ideias com a turma: 
os desenhos representaram 
opiniões diversas sobre o traba-
lho infantil? Se possível, expo-
nha os desenhos na quadra ou 
nos corredores da escola para 
que possam ser vistos pelo res-
tante da comunidade escolar.
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 O respeito ao outro

Foi do encontro de culturas muito diferentes que surgiu 

a cultura brasileira. Os povos indígenas, africanos e euro-

peus que formaram o Brasil estavam organizados de ma-

neiras muito diferentes e, de seu encontro, criou-se uma 

cultura rica e diversificada.

Porém, como você já sabe, isso não aconteceu de forma 

pacífica. Os povos indígenas e os africanos escravizados 

sofreram violências provocadas pelos colonizadores euro-

peus, que procuravam impor sua cultura a eles.

A falta de tolerância em relação a outras culturas não 

ocorreu apenas no passado. Atualmente, há muitos exem-

plos de preconceito racial e religioso no Brasil, sinais de 

intolerância em relação ao diferente. Por isso, é importante 

estar sempre atento para não desrespeitar práticas, escolhas, 

costumes ou características físicas diferentes das suas. 

1  Converse com o professor e os colegas sobre formas de respeitar as diferenças 

culturais dentro da escola. Resposta pessoal. 

Toler‰ncia:

capacidade de aceitar 
maneiras de pensar, 
agir e sentir diferentes 
da sua ou mesmo 
contrárias à sua.

 ❱ A regra de ouro, de 

Norman Rockwell, 1961 

(óleo sobre tela, de 

113 cm 3 100 cm). No 

centro da imagem, o 

texto em inglês significa: 

“Faça aos outros o que 

você gostaria que 

fizessem a você”.
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LAERTE. Folhinha, 
Folha de S.Paulo, 31 
mar. 2007. p. 8. 
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1  Na sua opinião, a tirinha mostra uma situação de tolerância ou de intolerância? Justifique. 

2  Converse com os colegas e com o professor sobre o que podemos fazer para não 

ter atitudes de intolerância religiosa. Ao final, elaborem um cartaz com as principais 

ideias da conversa. Resposta pessoal.

Assim também aprendo

1. A tirinha mostra uma situação de tolerância: o pai explica à àlha que ele respeita 

crenças diferentes da dele.
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 Orientações didáticas

A religião católica, trazida pelos 
portugueses colonizadores, é a que 
predomina, mas no país também se 
professam várias outras religiões 
cristãs ou de influência africana.

Por isso, trabalhamos o respeito à 
diversidade, principalmente religiosa, 
levando os estudantes a reconhecer 
e a identificar muitas características 
das religiões predominantes no Bra-
sil e a respeitar todas elas.

Segundo a Constituição brasilei-
ra, o Brasil é um país laico. Isso sig-
nifica que os brasileiros podem 
seguir a religião ou a crença que 
desejarem. Ou mesmo serem ateus.

Portanto, é muito importante dis-
cutir a intolerância religiosa em sala 
de aula. Essa postura incentiva um 
grande número de violências contra 
grupos sociais que seguem deter-
minadas religiões e fortalece práti-
cas preconceituosas e discriminató-
rias. Por isso, é fundamental desta-
car a importância de superar qual-
quer postura intolerante e estimular 
o diálogo com diferentes religiões 
ou culturas.

Em um país como o Brasil, em que 
a sociedade procura soluções para 
problemas relacionados a vários 
preconceitos, devemos incluir o pre-
conceito religioso nessa discussão.

Os mais perseguidos são os locais de culto das religiões de matriz 

africana, mas também atinge templos católicos e protestantes, igrejas 

evangélicas, centros espíritas e sinagogas judaicas. Imagens de orixás 

são queimadas, uma imagem de Nossa Senhora Aparecida é des- 

truída a golpes de martelo, os sacrários das igrejas católicas são 

violados e as hóstias consagradas são jogadas no chão e nem os ce-

mitérios são respeitados.

Estamos diante de um fato novo e é urgente descobrir o que se 

esconde por trás dessa nova guerra contra o sagrado. Que a um 

Brasil atravessado por uma perigosa corrente de ódio político e social 

se queira acrescentar a intolerância e a agressão física aos símbolos 

e pessoas religiosas poderia ser a última etapa da barbárie. [...]

O longo e perigoso trabalho realizado pelas diferentes crenças re-

ligiosas para defender seus deuses produziu o milagre do sincretismo 

pacífico. Não foi realizado sem dor, mas o Brasil conseguiu manter a 

essência das três raízes espirituais caminhando juntas e até misturadas, 

dando vida a uma riqueza religiosa e cultural talvez única no mundo.

A quem interessa a onda de intolerância religiosa que sacode o 
Brasil?, El Pa’s, 15 nov. 2017. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/

brasil/2017/11/14/opinion/1510697413_063183.html>. Acesso em: fev. 2018.
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Ajude as crianças Guarani Kaiowá

Já imaginou se alguém te expulsasse da sua própria casa? Do lugar em que 

viveram seus pais, seus avós, bisavós…? É isso que está acontecendo hoje com as 

crianças Guarani Kaiowá, no sul do Mato Grosso do Sul.

No passado, esse povo, assim como outros povos no Brasil, foi expulso de suas 

casas e terras, passando a viver em acampamentos de beira de estrada. Hoje a luta 

dos Guarani Kaiowá é para retomar seus territórios tradicionais – os tekoha – e 

poder criar suas crianças de acordo com o seu modo de vida.

É o caso da comunidade indígena Kurusu Amba, que fica na fronteira do Brasil 

com o Paraguai. Os indígenas, cansados de viver em acampamentos longe de suas 

casas, retomaram a área pacificamente em junho de 2015, mas logo depois foram 

expulsos de lá com muita violência por fazendeiros.

Em agosto e setembro [de 2015], as 

comunidades Guarani Kaiowá de Ñande 

Ru Marangatu, Guyra Kambi’y, Pyelito 

Kue e Potrero Guasu também tentaram 

voltar para os seus tekoha e, assim como 

os Guarani Kaiowá de Kurusu Amba, 

foram forçados a sair de lá.

INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. Ajude as 

crianças Guarani Kaiowá. Povos Indígenas 
do Brasil Mirim. Disponível em: <https://

mirim.org>. Acesso em: ago. 2017. 

O respeito pela cultura de outros povos e grupos sociais também envolve o 

direito de viver nas terras de seus ancestrais. Atualmente, muitos povos indígenas 

continuam sofrendo com a violência provocada pelos não indígenas e sendo 

expulsos de suas terras. Leia o texto a seguir.

 ❱ Mulher indígena da etnia guarani kaiowá na 
aldeia Jaguapiru, no município de Dourados, 
no estado de Mato Grosso do Sul, em 2015.
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2  De acordo com o texto, o que aconteceu com os indígenas Guarani Kaiowá em 2015?

Eles foram expulsos de suas terras ancestrais por fazendeiros que desejavam 

explorar a região para a produção agrícola.

3  Com base no texto, é possível dizer que a sociedade brasileira respeita os di-

reitos dos povos indígenas? Não, a sociedade brasileira não respeita totalmente 
os direitos dos povos indígenas, especialmente 
aqueles relacionados com a posse de suas terras.

132 UNIDADE 2 

 Orientações didáticas

É importante destacar que a 
expulsão dos grupos indígenas 
de seus territórios tradicionais é 
um exemplo de violência pratica-
da contra populações indígenas 
no Brasil. Para mais informações 
sobre o tema, é possível consultar 
o relatório Violência contra os povos 
indígenas no Brasil, disponível em: 
<www.cimi.org.br/pub/relatorio- 
violencia-contra-povos-indigenas_ 
2016-Cimi.pdf>. Acesso em: jan. 
2018.
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Há pessoas que não enxergam a diversidade cultural do Brasil com bons olhos, princi-

palmente quando se abordam as heranças africanas e indígenas. Esse comportamento se 

mostra intolerante, isto é, é um comportamento de quem não respeita diferenças de opinião, 

religião, cultura ou personalidade.

A intolerância faz com que muitas pessoas sofram violências e 

enfrentem grandes dificuldades para viver de forma digna no mun-

do. Exemplos de intolerância são a homofobia, o machismo, o preconceito contra pessoas 

com deficiência, além do preconceito racial e contra as religiões afro-brasileiras. 

Uma das manifestações mais comuns de preconceito se dá por meio do bullying. Esse 

nome é utilizado para indicar atos agressivos, como xingamentos e intimidações, feitos com 

frequência contra determinadas pessoas ou grupos – atitudes usuais nas escolas. Quando 

um ou mais estudantes xingam e ameaçam sempre as mesmas pessoas por causa de sua 

orientação sexual, cor de pele ou gênero, por exemplo, está ocorrendo bullying.

O bullying é visto pelos pra-

ticantes como brincadeira ino-

fensiva, mas os alvos podem 

sofrer muito. Por isso, para que 

exista respeito à diversidade, é 

muito importante combater o 

bullying sempre que ele ocorrer. 

Saiba mais

Homofobia:

preconceito contra 
pessoas homossexuais.

 ● Você já presenciou bullying 

na escola? Converse com os 

colegas sobre a situação e 

sobre como combatê-la. 
Resposta pessoal.
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 ❱ Material de divulgação de 
campanha contra o bullying. 

Essa campanha foi uma 
iniciativa do Ministério Público 
do Estado da Bahia em 2015.
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Texto complementar

Bullying e violência nas 

escolas ainda são temas 

sem diagnóstico no país

O Brasil não tem um mapea-
mento claro sobre a dimensão da 
violência dentro das escolas. Não 
há estudos abrangentes sobre a 
temática, o que, segundo especia-
listas, dificulta não só um diagnós-
tico do problema, mas também 
uma intervenção mais adequada.

Na sexta-feira, um estudante 
de 14 anos atirou contra colegas 
de sala em uma escola particular 
de Goiânia. Dois morreram e ou-
tros quatro ficaram feridos.

O próprio autor dos disparos 
disse à polícia que era vítima de 
bullying. Colegas relataram que o 
estudante, tímido e retraído, era 
vítima de gozações contínuas e era 
xingado de “fedorento”.

Pesquisadora sobre violência 
nas escolas, Miriam Abramovay 
afirma que não é possível saber, 
por exemplo, quais são os fatores 
de risco aos quais os estudantes 
estão envolvidos, nem tampouco 
possíveis estratégias de proteção 
– essa realidade é foco, inclusive, 
de estudo que ela coordena atual-
mente em dois estados.

“Não temos diagnósticos. Es-
tados e municípios não querem ver 
expostos dados negativos em geral, 
muito menos sobre a violência nas 
escolas”, diz ela, ligada à Flacso 
(Faculdade Latino-Americana de 
Ciências Sociais). “No sistema pri-
vado talvez seja ainda mais difícil.”

Em parceria com o MEC (Mi-
nistério da Educação) e OEI (Orga-
nização dos Estados Ibero-Ameri-
canos), a Flacso realizou uma pes-
quisa em 2015 com 6 700 estudan-
tes das sete capitais mais violentas 
do país. Divulgado no ano passado, 
é o último levantamento de maior 
fôlego feito no país.

[...]

SALDAÑA, Paulo. Bullying e 
violência nas escolas ainda são temas 

sem diagnóstico no país, Folha de 

S.Paulo, 22 out. 2017. Disponível 
em: <www1.folha.uol.com.br/

cotidiano/2017/10/1929183-bullying-
e-violencia-nas-escolas-ainda-sao-

temas-sem-diagnostico-no-pais.
shtml>. Acesso em: fev. 2018.
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1  Observe a pintura acima e converse com os colegas e o professor: 

a) Existe alguma coisa em seu corpo que você gostaria que fosse diferente?

b) A adolescência é uma fase de muitas mudanças. Em que idade uma 

pessoa é considerada adolescente? Que alterações físicas costumam 

ocorrer nesse período? Respostas pessoais. 

2  De que é feito seu corpo?

a) Se você examinasse uma gota de sangue a olho nu, o que acha que 

veria?

b) No caderno, faça um desenho para ilustrar sua resposta. 
Respostas pessoais. 

Para iniciar

Você já sabe quais são os nossos deveres e direitos e que todas as pes-

soas devem ser respeitadas. Agora, vamos começar a investigar o nosso 

corpo e como ele funciona?

UNIDADE 2 134

Capítulo

8 Conheça (e respeite)
seu corpo

 Garota no espelho, 

de Norman Rockwell, 

1954 (óleo sobre tela,

80 cm × 75 cm).
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 Orientações didáticas

Agora, vamos abordar o tema 
“adolescência”. Você pode motivar 
os estudantes para esse estudo 
perguntando-lhes, por exemplo: 
“Como você era dois anos atrás?“; 
“E hoje, o que mudou?”; “Como 
você acha que será daqui a dois 
anos?”; “Que transformações você 
imagina que ocorrerão com você 
nos próximos anos?”.

Explore a imagem de abertura. 
Nesta pintura de Norman Rockwell, 
a garota observa a fotografia de 
uma mulher na revista e a compara 
com a sua própria aparência no es-
pelho. A boneca jogada ao lado do 
espelho representa a mudança de 
interesses da garota por assuntos 
de outra faixa de idade.

Aproveite essas questões para 
avaliar os conhecimentos prévios 

dos estudantes. O que eles já sabem sobre a 
adolescência? Eles associam a  adolescência 
a alguma idade, alterações físicas ou mudan-
ças psicológicas? Eles percebem que existem 
diferenças entre a adolescência de meninos 
e a de meninas? Em caso afirmativo, quais?

Verifique a posição que os estudantes as-
sumem em relação ao sexo oposto.

Geralmente, crianças mais novas tendem a 
se agrupar com crianças do mesmo sexo e a 
ter opiniões negativas em relação ao sexo 

Temas contemporâneos

• Sexualidade

• Ciência e tecnologia

 Objetivos do capítulo

• Abordar as mudanças ocorridas 
no corpo e nos gostos durante a 
adolescência.

• Apresentar a formação e a com-
posição do sangue.

• Apresentar as células reprodu-
toras humanas, a fecundação e 
o desenvolvimento fetal.

• Abordar as diferenças entre o 
corpo feminino e o masculino.

 Habilidades abordadas  
neste capítulo

BNCC
 EF05CI13  Projetar e construir 

dispositivos para observação à dis-
tância (luneta, periscópio etc.), para 
observação ampliada de objetos 
(lupas, microscópios) ou para regis-
tro de imagens (máquinas fotográ-
ficas) e discutir usos sociais desses 
dispositivos.

BNCC
 EF05GE08  Analisar transfor-

mações de paisagens nas cidades, 
comparando sequência de fotogra-
fias, fotografias aéreas e imagens 
de satélite de épocas diferentes.

BNCC
 EF05HI04  Associar a noção de 

cidadania com os princípios de res-
peito à diversidade e à pluralidade.

oposto. Porém, em geral, por volta dos 10 anos, 
isso começa a mudar. Leve em conta, entretan-
to, que não se trata de uma regra, e que dife-
renças devem sempre ser acolhidas. Procure 
conduzir a discussão sempre  de modo a valo-
rizar a diversidade entre os estudantes, garan-
tindo que eles manifestem suas opiniões de 
forma respeitosa.
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 ❱ Observando à distância, 
vemos que uma das crianças 
segura desenhos de duas 
“manchas vermelhas”. 
Olhando os mesmos 
desenhos mais de perto, 
vemos que uma das imagens 
possui várias pequenas 
estruturas vermelhas 
desenhadas.

Veja as fotografias 

abaixo e comprove: 

De perto o que você vê? 

E de longe, é possível 

ver a mesma coisa?

Veja as fotografias 
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 O que forma o sangue?

Agora, vamos estudar o sangue. Você sabe por que o 

sangue é vermelho?

Para responder a essa pergunta, precisamos observar o 

sangue por meio de um instrumento chamado microscópio.
Por meio da microscopia, temos a revelação de que o sangue é formado por 

inúmeras e diminutas estruturas avermelhadas: são os glóbulos vermelhos. Já 
a olho nu, temos somente a impressão de que o sangue é “algo contínuo” e 
de cor vermelha.

Essa é, portanto, 
uma grande revela-
ção sobre nosso 
corpo que devemos à microscopia: é o conjunto 
de glóbulos vermelhos que confere ao sangue a 
sua cor característica.

Hoje em dia, microscópios podem ser encon-
trados em hospitais, laboratórios de análises e ins-
titutos de pesquisa, por exemplo. Utilizando-os, 
podemos observar muitas estruturas invisíveis a 
olho nu.

Ao observar o sangue ao microscópio, podemos 
encontrar também os glóbulos brancos. Eles exis-
tem em menor quantidade do que os glóbulos 
vermelhos e atuam na defesa do organismo contra 
agentes estranhos, como vírus e bactérias. Já os 
glóbulos vermelhos do sangue têm um importan-
te papel no transporte de oxigênio pelo corpo.

Agora que você aprendeu tudo isso, pare um 
pouco para pensar: quando nos ferimos e começa-
mos a perder sangue, estamos na verdade perden-
do uma grande quantidade de glóbulos vermelhos 
e de glóbulos brancos! É em situações como essa 
que um coágulo sanguíneo começa a se formar. O 
coágulo é uma espécie de “malha” de proteínas 
na qual os componentes do sangue ficam retidos.

Microsc—pio:

instrumento óptico utilizado na 
obtenção de imagens ampliadas de 
objetos de dimensões muito pequenas.

135 CAPÍTULO 8

 Orientações didáticas

Proponha aos estudantes que 
observem a imagem dos glóbulos 
vermelhos do sangue que apresen-
tamos nesta página e na próxima a 
diferentes distâncias. Peça a eles 
que verifiquem a que distância 
veem a imagem do sangue como 
uma “mancha vermelha”. Em segui-
da, solicite que aproximem os 
olhos do livro aos poucos até cons-
tatarem que o aspecto vermelho 
se deve aos numerosos glóbulos 
dessa cor que formam o sangue.

Não é necessário se aprofundar 
aqui no tema dos instrumentos de 
aumento, como os microscópios. 
Esse assunto será mais bem traba-
lhado na página 139.
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Atividade 1

A imagem de um esfregaço san-
guíneo ao microscópio precisa ser 
interpretada. As células são tridi-
mensionais, e o fundo amarelado 
sobre o qual elas são vistas é o 
plasma sanguíneo. A imagem mos-
trada na sequência pode dar uma 
ideia melhor de como as células 
sanguíneas são tridimensionais.

Verifique se nas conversas os es-
tudantes indicam que, além de 
existir uma quantidade bem maior 
de glóbulos vermelhos do que de 
glóbulos brancos no sangue, os 
glóbulos brancos são maiores e 
não têm a cor característica dos 
glóbulos vermelhos.

Espera-se que os estudantes 
contem em torno de 140 a 150 
glóbulos vermelhos e somente 
dois glóbulos brancos. Os estu-
dantes podem obter números di-
ferentes de glóbulos vermelhos, 
já que a contagem é difícil. De 
qualquer maneira, a relação apro-
ximada observada (145/2) pode 
ajudar os estudantes a ter uma 
ideia de que existem muito mais 
glóbulos vermelhos do que gló-
bulos brancos no sangue. Escla-
recemos que, no sangue humano, 
há aproximadamente 700 (sete-
centas) vezes mais glóbulos ver-
melhos do que glóbulos brancos. 
Algo em torno de 4,5 milhões a 5 
milhões de glóbulos vermelhos 
para somente 7 mil glóbulos bran-
cos por mL de sangue.

Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido
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 Sangue visto a olho nu.

A

1  Veja abaixo imagens do sangue obtidas em diferentes ampliações e leia 

as legendas.

 Sangue ampliado cerca de 
850 vezes ao microscópio 
óptico.

¥ Conte os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos da imagem B e preen-

cha o quadro abaixo. Depois, troque ideias com os colegas: quais são as 

diferenças que vocês observaram entre os glóbulos brancos e os vermelhos?

Quantidade observada

Glóbulos vermelhos cerca de 145

Glóbulos brancos 2

Compare sua contagem 

com a dos colegas. 

Vocês encontraram o 

mesmo número de 

glóbulos vermelhos?

B

C

Eric Grave/Science Photo Library/L
atin

sto
ck

glóbulos vermelhosglóbulos brancos

 Glóbulos vermelhos e glóbulo branco no sangue.
Imagem com ampliação de cerca de 6 mil vezes ao 
microscópio eletrônico de varredura (coloração artificial).Andrew Syred/Science Photo Library/Latinstock

glóbulo

branco

glóbulos

vermelhos

Os elementos representados 
nesta página não estão em
mesma proporção de tamanho.
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Texto complementar

Quando um exame de sangue pode ser útil  

para crianças?

•  Quando a criança está obesa ou com sintomas de diabetes. [...] Prin-

cipalmente se houver histórico familiar dessas doenças.

•  Para confirmar a suspeita de anemia, especialmente em crianças 

pequenas, nas quais a falta de ferro é relativamente comum.

•  Para mensurar outros minerais e vitaminas, sempre que houver a 

desconfiança por parte do médico da carência desses elementos. 

Particularmente se a criança tem dificuldade de ganhar peso.

•  Nos momentos em que a criança apresentar quadro infeccioso [...] Um 

hemograma simples, que faz a contagem dos componentes das séries 

vermelha e branca e das plaquetas, já pode fornecer dados importantes 

para o médico saber o que está acontecendo.

•  Se houver a suspeita de uma patologia grave, como leucemia e doença 

celíaca (intolerância ao glúten). [...]

DIAS, S. Exames de sangue e de fezes: quando seu filho deve fazer? 
Revista Crescer. Disponível em: <http://revistacrescer.globo.com/Por-

Uma-Infancia-Mais-Saudavel/noticia/2014/07/exames-de-sangue-e-de-
fezes-quando-fazer.html>. Acesso em: fev. 2018.
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2  Observe as imagens abaixo, que mostram uma maneira como nosso organismo 

”reage” a partículas estranhas.

glóbulo branco 

sanguíneo

 Glóbulo branco sanguíneo “ingerindo” 
partículas estranhas. A imagem corresponde a 
uma ampliação de 7 420 vezes ao microscópio 
eletrônico (coloração artificial).

partículas estranhas ao 

corpo (bactérias)

 Glóbulo branco sanguíneo “se aproximando” 
de partícula estranha. A imagem corresponde a 
uma ampliação de 7 625 vezes ao microscópio 
eletrônico (coloração artificial).
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partícula estranha ao 

corpo (bactéria)

glóbulo branco 

sanguíneo

¥ Troque ideias com os colegas: o que está acontecendo com essas partículas 

estranhas ao corpo? Depois, complete o texto que alguns estudantes co-

meçaram a escrever.

Você sabe que papel os glóbulos brancos desempenham 
no nosso corpo?
Alguns glóbulos brancos atuam da seguinte maneira:
• primeiro eles se aproximam da partícula estranha

  ;
• depois eles ingerem a partícula estranha

 .
Os glóbulos brancos são, portanto, células do sangue 
que desempenham um importante papel: eles atuam na

 “defesa” do organismo contra partículas estranhas

 .

Os elementos representados 
nesta página não estão em
mesma proporção de tamanho.
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Você pode auxiliar os estudan-
tes a completar os textos da ativi-
dade 2. Peça a eles que leiam as 
legendas das imagens e o nome 
das estruturas. Proponha então 
que, em duplas, conversem sobre 
quais dessas palavras podem ser 
usadas para preencher as lacunas 
dos textos.

Para o estudante terminar de 
escrever o texto da atividade 2, ele 
terá de observar as imagens e des-
crever o que ocorre. Além disso, 
terá de explicitar a conclusão a que 
chegou sobre a função dos glóbu-
los brancos do sangue. É interes-
sante que os estudantes primeiro 
tentem executar essa tarefa sozi-
nhos. Depois, que se organizem 
em duplas e compartilhem as 
ideias que formularam. Finalmente, 
que escrevam e explicitem o pro-
duto final do que observaram, pen-
saram e discutiram.

Atividade complementar

Peça aos estudantes que levem para sala de aula um hemo-
grama que tenham feito em algum momento da vida. A ativi-
dade pode também ser feita em duplas, para contemplar casos 
de estudantes que nunca tenham feito um hemograma ou que 
não tenham registro desse exame.

Antes de iniciar a atividade, explique que os exames de 
sangue são feitos para ajudar a verificar como está a nossa 
saúde.

Inicie a leitura do hemograma apresentando os elementos 
do sangue que são medidos. Mostre que ao lado de cada 
elemento há um valor de referência, que corresponde ao valor 
esperado em pessoas saudáveis. 

Em seguida, peça aos estudantes que anotem no caderno 
as alterações que observaram no seu exame de sangue. Esta 
atividade tem o objetivo de apresentar aos estudantes os ele-
mentos do sangue em uma situação cotidiana: aquela na qual 
analisamos os resultados de um exame.
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Atividade 3

Antes de fazer esta atividade, 
organize os estudantes em duplas 
e peça que explorem a imagem do 
coágulo: “Com o que acham que 
essa imagem se parece?”. Poste-
riormente, peça que discutam o 
que acham da comparação pro-
posta entre o coágulo e as batatas 
retidas no saco de rede. Por fim, 
cada estudante pode individual-
mente terminar de escrever o texto 
da atividade, no qual é explicitada 
a analogia entre os glóbulos ver-
melhos do sangue retidos na “ma-
lha” do coágulo sanguíneo e as 
batatas retidas nas malhas de um 
saco. Para isso, os estudantes terão 
de rever as imagens e as legendas 
apresentadas, identificando “o que 
fica retido” no coágulo.

Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido

3  Observe a imagem ampliada do sangue na área de um machucado no instan-

te em que o sangramento estava estancando. Veja também a imagem de um 

saco de batatas.
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 Batatas em saco de rede.

coágulo sanguíneo

glóbulos 
vermelhos

E
y
e

 o
f 

S
c
ie

n
c
e

/S
P

L
/L

a
ti
n

s
to

ck

 Glóbulos vemelhos do sangue presos a uma 
“malha”, formando um coágulo sanguíneo. A 
imagem corresponde a uma ampliação de 3 500 
vezes ao microscópio eletrônico de varredura 
(coloração artificial).

¥ Compare as duas imagens acima e troque ideias com os colegas. Depois, 

termine de escrever o texto que alguns estudantes começaram a elaborar.

Você sabe o que acontece com o sangue quando ele 
coagula?
Uma maneira de entender isso é comparar uma 
imagem ampliada do coágulo sanguíneo  
com uma imagem de batatas contidas em um saco.
Veja só: de forma semelhante ao que ocorre no caso das 
batatas ensacadas, que ficam “presas” nas malhas da 
rede do saco onde estão contidas, os glóbulos vermelhos

do sangue  ficam “estancados” 
por uma “malha” que se forma onde há o co‡gulo.

Os elementos representados 
nesta página não estão em
mesma proporção de tamanho.
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Atividade prática

Que tal ampliar o seu poder de visão com 

lentes de  aumento? 

Como fazer

4. Segurando os cabos das lupas, coloque 

o tubo sobre diferentes objetos. Posi-

cione os olhos sobre a lupa fixa. Movi-

mente a lupa móvel até obter a imagem 

mais ampliada possível. Que detalhes 

de diferentes objetos você consegue 

observar?

2. Poucos centímetros abaixo desse furo, 

faça um recorte retangular comprido e 

com a largura do cabo da lupa. Deixe 

somente uma aba de aproximadamen-

te 3 centímetros na outra borda sem 

recortar. Coloque o cabo da outra lupa 

nesse recorte.
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Material

 � Folha de papel-cartão

 � Duas lupas

 � Fita adesiva 

 � Tesoura com pontas arredondadas

1. Primeiro, faça um furo pequeno na ex-

tremidade de uma folha de papel-car-

tão. O cabo de uma lupa passará por 

esse furo.

3. Enrole a folha, formando um tubo em 

torno das lupas. Use fita adesiva para 

prender. Note que a segunda lupa pode 

ser movimentada.

 ● Em seu caderno, faça dois desenhos comparando o mesmo objeto: visto a olho nu e 

visto com o auxílio do instrumento que você acabou de construir.
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Atividade prática

Procure conversar com os estu-
dantes: “Alguém já viu um micros-
cópio sendo usado? Onde?”. Apro-
veite a oportunidade para comen-
tar que os microscópios são instru-
mentos usados somente em alguns 
contextos sociais. Por exemplo, 
podemos encontrar microscópios 
em hospitais e laboratórios de aná-
lises clínicas (principalmente para 
a observação de estruturas do cor-
po humano), em certos institutos 
de pesquisas biológicas (para ob-
servar diferentes estruturas mi-
croscópicas do ser humano e de 
outros seres vivos), em centros de 
estudos geológicos (para a obser-
vação de rochas e seus minerais), 
entre outros locais.

Lupas a preços acessíveis podem 
ser encontradas em papelarias. 
Usando uma lupa os estudantes 
podem obter imagens ampliadas 
do que observam através da lente. 
Usando duas lupas, podem obter 
imagens ainda mais ampliadas.

Os microscópios compostos são 
formados por uma combinação de 
duas ou mais lentes. Portanto, ao 
brincarem com duas lentes como 
aqui sugerimos, os estudantes si-
mulam o mecanismo de funciona-
mento de microscópios de verdade.
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 Surge um novo ser

Os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos são exemplos de células. 

Chamamos de células as pequenas estruturas que formam músculos, ossos, 

pele, cérebro, sangue, intestinos, pulmões, etc.

Também são exemplos de célula os espermatozoides e os óvulos. Os esper-

matozoides são células reprodutoras masculinas, produzidas nos testículos. 

Os óvulos são células reprodutoras femininas, produzidas nos ovários.

Podemos considerar que o início de uma nova vida humana se dá pela fecun-

dação: o encontro de um espermatozoide com uma célula reprodutora feminina. 

A partir daí, começa a se desenvolver um embrião: um novo ser que possui várias 

células e que amadurece dentro do útero materno, durante o período de gestação 

ou gravidez. Com cerca de 8 semanas, esse ser já tem pernas, braços, mãos e pés, 

e é chamado de feto. Ao final de aproximadamente nove meses de gravidez, 

ocorre o parto, quando a mãe dá à luz o bebê.

140 UNIDADE 2 

 Mãe e seu bebê. Geralmente, a gravidez dura nove meses e termina no momento do parto.
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 Orientações didáticas

Repare que aqui é citado “o en-
contro de um espermatozoide com 
uma célula reprodutora feminina” 
para não entrarmos em detalhes 
relacionados ao processo de divi-
são celular que origina os óvulos.

No processo de divisão celular, 
o mais específico seria dizer “en-
contro do espermatozoide com o 
ovócito II”. Esclarecemos que o 
ovócito II representa um estágio 
final da formação do óvulo em si.
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1  Preencha as lacunas das legendas usando os termos do banco de palavras. 

Em seguida, troque ideias com os colegas: qual imagem corresponde a ca-

da legenda?

fecundação   feto   gravidez
embrião   útero
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 Legenda 1 – A fecundação  marca o início de uma gravidez. (Fotografia A ).

 Legenda 2 – Com 4 dias, o embrião se parece com uma bola, com pouco mais de 0,1 milímetro de

diâmetro. Está na tuba uterina e segue em direção ao útero . (Fotografia D ).

 Legenda 3 – Com 4 semanas, o embrião  tem uma cauda e o coração já bate. 
Através do cordão umbilical, ele recebe do sangue da mãe os nutrientes e o oxigênio de que necessita. 

(Fotografia C ).

 Legenda 4 – Com 3 meses, o feto  tem de 8 a 9 centímetros. Todos os órgãos 

internos estão formados. Pela ultrassonografia podemos identificar o sexo do bebê. (Fotografia B ).

 Legenda 5 – Com 6 meses, a gravidez  continua. O feto já se parece bastante com 
um recém-nascido. Ele fecha os olhos quando dorme e os abre quando está acordado. É capaz de 

tossir, ter soluços e pode chupar o polegar. (Fotografia E ).
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Os elementos representados 
nesta página não estão em
mesma proporção de tamanho.
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 Orientações didáticas

Auxilie os estudantes a termina-
rem de preencher as legendas com 
os termos apresentados. Caso haja 
alguma dúvida, esclareça a se-
quência correta do desenvolvimen-
to embrionário humano.

Repare que, apesar de a ima-
gem A poder induzir à dúvida (é 
óvulo ou é ovócito?), aqui também 
não há menção nem a óvulo nem a 
ovócito na legenda.

5ACGHg19At_MP_U2_C8_134a153.indd   141 2/8/18   20:31



142

Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

MANUAL DO PROFESSOR – UNIDADE 2 | CAPÍTULO 8
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Atividade 1

Neste momento a célula femini-
na ainda é um ovócito II, mas a 
chamaremos de óvulo para facilitar 
a compreensão dos estudantes.

As ampliações aproximadas das 
fotografias desta página são: tubos 
seminíferos com aumento de 75 
vezes; espermatozoides com au-
mento de 200 vezes; óvulo com 
aumento de 50 vezes; cílios da tuba 
uterina com aumento de 600 vezes.

Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido

O corpo masculino e o corpo feminino

1  As fotografias abaixo foram obtidas com o uso de microscópios. Observe-as 

com atenção e leia as legendas, que revelam algumas diferenças entre o corpo 

de homens e o de mulheres.

 Os testículos possuem 
várias estruturas chamadas 
tubos seminíferos, dentro 
dos quais se desenvolvem 
os espermatozoides 
(coloração artificial).

pênis

testículos

 Principais estruturas 
relacionadas à reprodução 
no homem: pênis e testículos 
(cores fan tasia).
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 No detalhe, podemos ver 
espermatozoides (em azul) 
na luz de um tubo seminífero 
(coloração artificial).
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 Estruturas chamadas 
tubas uterinas comunicam 
os ovários ao útero da 
mulher (cores fantasia).

luz do tubo 
seminífero

espermatozoide

tubos 

seminíferos

útero

tubas uterinas

ovários

 No detalhe, podemos ver os 
cílios da superfície da tuba 
uterina (coloração artificial). É 
o movimento desses cílios que 
conduz o óvulo até o útero. 

Lennart Nilsson/Arquivo da editora

superfície 

com cílios

óvulo

 Dentro da tuba 

uterina, o óvulo segue 
em direção ao útero 
(coloração artificial).

óvulo

cílios

Lennart Nilsson/Arquivo d
a 
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ra

Os elementos representados 
nesta página não estão em
mesma proporção de tamanho.
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 Orientações didáticas

Atividade 2

Você pode auxiliar os estudantes 
a completar o texto de síntese. Peça 
a eles que leiam, na atividade 1, as 
legendas das imagens e o nome 
das estruturas apontadas pelas se-
tas. Então, proponha que, em du-
plas, discutam sobre quais dessas 
palavras podem ser usadas para 
preencher as lacunas do texto. 
Aproveite também a oportunidade 
para analisar a estrutura geral do 
texto com os estudantes, identifi-
cando a breve introdução e os pa-
rágrafos de desenvolvimento. Se 
julgar conveniente, incentive-os a 
redigir um parágrafo de “desfecho” 
para o texto. 

Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido

Pesquise

2  Termine de escrever o texto abaixo, que sintetiza as informações que você leu 

nas legendas das fotografias da atividade 1, na página anterior.

Título: Corpo de mulheres e de homens.

Introdução do texto: Existem várias diferenças entre o corpo 
de homens e o de mulheres. Aqui explicaremos algumas delas.

Desenvolvimento do texto: No corpo das mulheres, os 
ovários  são as estruturas femininas responsáveis pela 
produção de óvulos , que são as células reprodutoras 
femininas. Aproximadamente uma vez ao mês, um óvulo é 
liberado por um ovário . Se fecundado, esse óvulo vai 
para as tubas uterinas e segue em direção ao útero , 
que é o local onde o futuro bebê vai se desenvolver durante, 
aproximadamente, nove meses de gravidez . No corpo dos 
homens, as principais estruturas relacionadas à reprodução 
são os testículos . Dentro deles existem os tubos seminíferos , 
nos quais é encontrada uma quantidade muito grande de 
espermatozoides , que são as células masculinas responsáveis 
pela reprodução.

 ● Faça uma pesquisa com os colegas 

e procurem descobrir onde pode-

mos encontrar microscópios e para 

que são utilizados.
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 Crianças observam a 
imagem de um 

microscópio na tela do 
computador.
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 Deixando de ser crian•a

Você já sabe como os seres humanos dão origem a um novo ser. Depois que o 

bebê nasce, ele passa por diversas transformações. Mas até quando somos crianças? 

E o que acontece quando deixamos de sê-lo? Leia a entrevista com a médica 

pediatra e saiba mais.

O que é adolescência e pré-adolescência?

A adolescência é um período de transição entre o 
“ser criança” e o “se tornar adulto”. Também é chama-
da puberdade. A pré-adolescência é o primeiro desa-
brochar desse período. É quando começam a ocorrer 
transformações físicas que deixam nosso corpo menos 
parecido com o das crianças.

Quais são algumas dessas transformações físicas?

Nas meninas crescem os seios, surgem pelos nas 
axilas e no púbis, aumenta o quadril e ocorre a menar-
ca, ou primeira menstruação. Nos meninos surgem pe-
los espaçados pelo corpo. O pênis e os testículos cres-
cem, a voz engrossa e o corpo está preparado para que 
ocorra a primeira ejaculação.

E quais são algumas outras mudanças que ocorrem 
nesse período da vida?

Entre outras coisas, são comuns as variações de humor. Ora
estamos eufóricos e empolgados com nós mesmos, pois temos a 
convicção de que já somos bem crescidinhos, ora nos sentimos 
como crianças que ainda precisam de colo nesse mundo de gente 
grande e queremos nos isolar de tudo e de todos.

Qual seria um último recado que você gostaria de dar?

Temos de ter clareza de que a adolescência dura alguns anos. Não deixamos de 
ser crianças e nos tornamos adultos de um dia para o outro, e é bem possível lidar 
com todas as mudanças de maneira tranquila. A adolescência é como uma flor desa-
brochando. No início, temos as primeiras transformações físicas. Algo como as primei-
ras pétalas de uma flor que estão se abrindo. Daí para a frente ainda há um longo 
caminho até toda a flor se abrir e se mostrar por completo, isto é, até nos tornarmos 
os belos adultos que seremos.

Com a palavra...

 ❱ Evelin Pontes é médica
pediatra.

A
c
e

rv
o

 d
o

 a
u

to
r/

A
rq

u
iv

o
 d

a
 e

d
it
o

ra

1  Faça uma síntese do que a médica disse: no caderno, elabore um quadro 

de duas colunas (meninos e meninas) com os sinais físicos de mudança que 

“sinalizam” a chegada da adolescência.

Convic•‹o: 

certeza; segurança 
daquilo que se está
falando.
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 Orientações didáticas

Após a leitura do texto, converse 
com os estudantes sobre as carac-
terísticas físicas que ocorrem no 
corpo deles durante a adolescência.  

Atividade 1

Você pode propor aos estudan-
tes que façam uma tabela comum, 
na lousa, que sintetize aquilo que 
cada um elaborou no caderno.

Em seguida, medeie uma roda de 
conversa entre os estudantes para 
que eles acrescentem novos itens à 
lista, baseados nas experiências 
pessoais e/ou de pessoas próximas. 

Aproveite para ajudá-los a resol-
ver eventuais dúvidas e inquieta-
ções envolvendo esse tema.
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3  Converse com os colegas: o que o texto informa sobre a puberdade?

Como ocorre e quais são as consequências

da puberdade precoce

Problema pode atingir crianças muito pequenas, a maioria meninas, e 

exige atenção dos pais

[...] Pouco mais de um século e meio atrás, as meninas tinham a sua pri-

meira menstruação, conhecida como menarca, com uma média de 17 anos. A 

idade foi caindo com o passar do tempo e, hoje, está na faixa dos 12 anos. [...]

Atualmente, os manuais médicos estabelecem como dentro da normali-

dade o começo da puberdade a partir dos oito anos nas meninas e dos nove 

anos nos meninos. Nelas, o marco inicial costuma ser o surgimento das 

mamas. Neles, o crescimento dos testículos. Há indícios de que são cada vez 

mais numerosos os casos em que a largada para o processo de amadureci-

mento se dá antes da idade considerada adequada, ainda que os dados não 

sejam muito precisos. [...]

[...] O que se sabe é que tem diminuído a idade do surgimento da puber-

dade e também a idade da primeira menstruação nas últimas décadas [...] – 

observa a endocrinologista pediátrica Leila Pedroso de Paula, do Hospital 

de Clínicas. [...]

Em algumas situações, a ciência consegue determinar 

o que provocou a puberdade precoce, mas na maioria dos 

casos trata-se de um mistério – e um campo fértil para conjecturas. [...]

MELO, Itamar. Como ocorre e quais são as consequências da puberdade precoce.

Jornal Zero Hora. Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/

vida/noticia/2016/05/como-ocorre-e-quais-sao-as-consequencias-

da-puberdade-precoce-5811444.html>.

Acesso em: jan. 2018.

2  Agora, leia o texto a seguir, que fala sobre um tema da adolescência.

Desafio

 ● Agora é sua vez! Em uma folha avulsa, elabore uma história em quadrinhos, um 

poema ou um texto informativo para explicar o que você aprendeu sobre o final 

da infância e o começo da adolescência. Resposta pessoal.

Conjectura:

suposição, ideia 
ou opinião.

145 CAPÍTULO 8

 Orientações didáticas

Incentive os estudantes a ler o 
texto, elencando as informações 
nele contidas. O texto nos informa 
quais são as idades atualmente con-
sideradas dentro da normalidade 
para o começo dos processos de 
transformação associados à puber-
dade em meninas e meninos (res-
pectivamente 8 e 9 anos) e a idade 
média da primeira menstruação 
pouco mais de um século e meio 
atrás e atualmente (respectivamen-
te 17 e 12 anos), sugerindo que o 
começo da puberdade e a idade da 
primeira menstruação têm ocorrido 
mais cedo do que antigamente.

Para evitar gerar ansiedade nos 
alunos, reforce sempre que há uma 
variação natural em torno dos va-
lores médios.
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 Ideais de beleza

Vamos explorar quanto o contexto social em que vivemos influencia a imagem 

do corpo que desejamos ter. 

O que é o belo?

Hoje em dia, fala-se muito em como ter o “corpo perfeito” ou o “cor-

po ideal”. São corpos com músculos bem definidos e pouca gordura, mostra-

dos em todos os lugares: na TV, nos jornais e nas revistas, em histórias em 

quadrinhos, até mesmo em bonecos e bonecas infantis.

O corpo considerado “ideal” é aquele que corresponde a um modelo a ser 

copiado. Os modelos profissionais que aparecem na mídia, geralmente, divul-

gam essa imagem do que seria um corpo ideal, associando-a à beleza.

Porém, durante a adolescência, o corpo muda rapidamente. Pelos nascem 

onde não queremos, as gordurinhas começam a se acumular aqui e ali, surgem 

as espinhas... e, com isso, aumentam as preocupações, as incertezas e o de-

sejo de ter o tal “corpo perfeito”.

Pode ser normal você, em algum momento, sentir 

vontade de mudar uma ou outra coisa em seu corpo. 

Mas lembre-se de que ninguém é igual a ninguém.

Você já parou para pensar que 

o que é belo para uma pessoa po-

de ser diferente do que é 

belo para outra? O conceito 

do que é belo pode ir muito 

além do que é colocado co-

mo “ideal” na TV e nas revis-

tas. Talvez muito melhor do 

que perseguir modelos de be-

leza seja você descobrir o que 

há de belo em você mesmo!

Explique os significados 

da palavra modelo, que 

aparece no texto.D
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 Orientações didáticas

Aproveite a oportunidade para 
discutir com os estudantes: “Por 
que, hoje em dia, o corpo ‘perfeito’ 
é tão valorizado?”.

Algumas possibilidades são: “O 
corpo ‘perfeito’ é algo incomum, 
mais distante do dia a dia. Isso va-
loriza o corpo dos modelos, consi-
derado ideal, difícil de ser visto em 
‘pessoas comuns’.”; “O corpo ‘per-
feito’ é facilmente identificado 
como um corpo atlético e pode se 
confundir com um corpo saudá-
vel.”; etc.

“Modelo a ser copiado” e “mo-
delos de beleza” referem-se a um 
padrão, um exemplo a imitar ou 
seguir. “Modelos profissionais” re-
fere-se a pessoas que exibem seus 
corpos em diferentes situações 
comerciais: em desfiles de moda, 
em estandes, etc.
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1  Escreva o que poderia ser dito a cada um destes adolescentes, a fim de tranqui-

lizá-los. Em suas respostas procure usar a expressão “ideal de beleza”. Respostas 
pessoais. 

2  No caderno, retrate pelo menos mais uma situação que represente um “dilema 

adolescente” em relação à aparência do próprio corpo. Resposta pessoal. 

Com que 
roupa eu vou?

Não sei 
se o meu cabelo 

está bom...

Não queria 
ter tantas 
espinhas...
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Será que 
minha roupa está 

bacana?
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 Orientações didáticas

Espera-se que os estudantes indi-
quem em suas respostas reflexões 
que expressem que o belo não se 
restringe somente à aparência física.

É importante trabalhar com os 
estudantes a ideia de beleza. O que 
é belo para um povo, ou para uma 
determinada cultura, pode não ser 
para outra. Também é importante 
explicar que o ideal de beleza pode 
mudar com o passar dos tempos. 
Dê exemplos.

Acima de tudo, trabalhe a tolerân-
cia e o respeito às diferenças. Expli-
que que todos, como cidadãos, têm 
o direito de serem como são, sem 
sofrerem nenhuma forma de discri-
minação ou falta de respeito.
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Como será meu corpo daqui a quatro anos?

3  Analise a tirinha abaixo e responda à questão.

¥ Você acha que as meninas saíram contentes do salão de 

beleza? Por quê?

Espera-se que os estudantes respondam que não, porque elas 

apenas ficaram belas pelo ponto de vista da personagem 

Mônica, que fez nas meninas um corte de cabelo igual ao dela. 

O que é belo para uma pessoa pode não ser belo para outra.

4  Com os colegas, elabore um cartaz com a mensagem: “Como será o meu 

 corpo daqui a quatro anos?”. Veja como está ficando o cartaz feito por alguns 

estudantes.
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Quadril

Barba

Não me venham com essa,
eu não caio nessa conversa!
Isso eu que digo porque me conheço,
sei muito bem o corpo que tenho.
Ele deve estar no ponto exato,
no ponto em que sou feliz de fato!

Você acha que o jovem deve se preocupar
em seguir o padrão de beleza das mídias?

Agora é a sua vez! 
Crie uma história 
em quadrinhos 
com o mesmo 
título do item: 
Ideais de beleza. 
Procure abordar, 
de forma leve e 
bem-humorada,
esse complexo 
tema.

Fonte: Banco de Imagens MSP.

148 UNIDADE 2 

 Orientações didáticas

Atividade 4

Verifique se os estudantes indi-
cam em seus cartazes algumas 
mudanças que ocorrem no corpo 
durante a adolescência (descritas 
na página 144). Além disso, é es-
perado que os estudantes se re-
presentem com uma expectativa 
realista de como seus corpos po-
dem estar daqui a quatro anos, 
sem necessariamente seguir os 
padrões de beleza promovidos 
pela TV e outras mídias.
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5  Esta cruzadinha já está resolvida. No caderno, escreva possíveis explicações 

para cada um dos itens.

1

P

2 E J A C U L A Ç Ã O

B

E

3 M E N S T R U A Ç Ã O

D

4 M E N A R C A

D

E

6  Troque ideias com os colegas e elabore textos para os balões de fala em branco, 

citando mudanças que ocorrem com a chegada da adolescência.
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Os meus seios 
cresceram. Antes eu 

não usava sutiã.

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Sugestão de resposta: 
Agora, preciso fazer 
a barba, pois estão 
crescendo pelos 
no meu rosto.

Sugestão de resposta: 
Eu me interesso mais 
em fazer amizades 
com meninas do que 
antes.

Sugestão de 
resposta: 
Eu não menstruava. 
Agora menstruo 
e às vezes tenho 
cólicas.

Sugestão de 
resposta: 
Eu estou 
namorando!

Quando atendo o tele-
fone, agora pensam que 

é alguém mais velho.

Ã O

Ã O
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Sugestões de respostas:
1. O mesmo que adolescência.

2. Expulsão de jatos de 
esperma.

3. Sangramento 
que ocorre nas 
mulheres, aproximadamente 
a cada 28 dias.
4. A primeira menstruação.

149 CAPÍTULO 8

Texto complementar

Se achar conveniente, leia o 
texto complementar abaixo 
para os estudantes. Ele apro-
funda um pouco o tema da 
puberdade ao apresentar os 
hormônios sexuais.

Hormônios: os mensagei-

ros do sexo

Durante a infância, as gôna-

das, tanto dos meninos como das 

meninas, não produzem hormô-

nios. Mas aos 8-9 anos, no caso 

das meninas, e um pouco mais 

tarde para os meninos, as gônadas 

amadurecem e começam a produ-

zir quantidades cada vez maiores 

dos hormônios sexuais. Este é o 

período denominado de puberda-

de e no qual ocorrem grandes 

transformações nos indivíduos. 

[...] na puberdade, a hipófise, co-

mandada pelo cérebro, aumenta a 

produção de gonadotropinas e 

desencadeia todo o processo, es-

timulando os órgãos sexuais a 

produzirem seus próprios hormô-

nios, principalmente a testostero-

na, a progesterona e o estrógeno.

Com a presença desses hor-

mônios sexuais, começam a apa-

recer as características próprias 

de cada sexo ou, em linguagem 

técnica, os caracteres sexuais se-

cundários. Nas meninas, um fato 

marcante nessa fase é a ocorrência 

da primeira menstruação (menar-

ca). Ela pode ocorrer entre os 9 e 

os 17 anos, dependendo de vários 

fatores, como o estado nutricional 

e de saúde e até mesmo o clima em 

que a menina vive. Nos meninos, 

nessa mesma fase, ocorre o au-

mento dos testículos e do pênis. 

[...]

VISCONTI, M. A. Hormônios: 
os mensageiros do sexo. In: 

SBPC. Ci•ncia Hoje na Escola, 
v. 11: sexualidade: corpo, desejo 

e cultura. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Ciência Hoje, 2002.
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Nesta seção, os conhecimentos 

e as habilidades que os estudantes 
têm aprendido em diferentes dis-
ciplinas escolares são usados para 
reforçar ou expandir a aprendiza-
gem. Deve estar claro, portanto, 
que as “fronteiras” delineadas pe-
las diferentes áreas de conheci-
mento não são aqui eliminadas. O 
mais apropriado seria dizer que 
essas “fronteiras imaginárias” são 
cruzadas pelo estudante ao reali-
zar diferentes atividades em torno 
de um tema mais centralizador. Um 
tema estudado durante a unidade 
é eleito como o centro das aten-
ções na seção Tecendo saberes. 
Esse tema é retomado por meio 
de um texto, elemento principal 
oferecido aos estudantes. Uma das 
intenções disso é favorecer o en-
sino de Língua Portuguesa, deslo-
cando-o para outras áreas do co-
nhecimento. É deixar uma mensa-
gem implícita para os estudantes: 
o domínio da linguagem e o uso 
de textos são absorvidos e rele-
vantes para todas as áreas do co-
nhecimento, e não assuntos iner-
tes ou restritos unicamente às au-
las de língua portuguesa.

Atividades orientadas, focadas 
em diferentes disciplinas curricula-
res, são apresentadas a seguir. Isso 
tem o potencial de chamar a aten-
ção dos estudantes para o fato de 
as diferentes áreas do conhecimen-
to poderem se integrar, no trata-
mento de informações e temas 
centralizadores. Trata-se de uma 
maneira de apontar, portanto, para 
a relevância e a contribuição do 
domínio de habilidades que vêm 
sendo desenvolvidas nas demais 
disciplinas.

Atividade 1

Em 1816, o francês Joseph 
Nicéphore Niépce (1765-1833) foi 
o primeiro a tirar uma fotografia, 
através da captura de uma ima-
gem e de sua fixação em um su-
porte. Foi então que Daguerre se 
associou a Niépce e conseguiu 
tornar a invenção mais prática, di-
minuindo o tempo de exposição 
e melhorando o processo químico 
de fixação da imagem. Entre 1888 
e 1900, a fotografia foi populariza-
da com as primeiras máquinas 
Kodak, consideradas baratas e de 
fácil acesso. Para isso, o usuário 

não precisava revelar as fotografias; bastava 
levar a máquina ao fabricante, que se encar-
regava de retirar o filme, revelá-lo e devolver 
a máquina com um novo filme dentro.

Espera-se que, nas conversas, os estudan-
tes explorem a ideia apresentada neste capí-
tulo: as imagens reveladas por microscópios, 
ou por outros instrumentos e técnicas, não 
devem ser simplesmente “vistas”. Elas devem 
ser “lidas” e interpretadas.

Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido

 Leia o texto abaixo e reflita sobre como a atividade de um profissional pode 

lev‡-lo a criar um invento.

Microscópios e máquinas fotográficas

Os primeiros microscópios foram inventados por um fabricante de lentes, o holan-

dês Anton van Leeuwenhoek (1632-1723). Ele fazia lentes muito boas e logo se fascinou 

pelo que conseguia ver através delas. Acoplando-as a uma base na qual colocava o 

que iria observar, criou o que se considera ser o primeiro microscópio.

Mas não bastava ter boas lentes; durante muito tempo um dos 

principais trabalhos dos microscopistas era também registrar o 

que observavam. Detalhes cada vez menores eram revelados, fa-

zendo-se necessários bons desenhos para comunicar o que se via.

Hoje em dia, tudo ficou um pouco mais fácil: a imagem vista 

pode ser fotografada ou filmada, e, em um clique, já está pronta 

para ser compartilhada.

Só que para isso acontecer, uma outra invenção teve de entrar 

em cena: a máquina fotográfica. Assim como os microscópios, 

as primeiras máquinas fotográficas surgiram a partir dos im-

pulsos e necessidades de uma profissão.

Louis Jacques Mandé Daguerre (1787-1851) foi um artista fran-

cês que trabalhava no ramo do entretenimento pintando cenários 

para diferentes espetáculos. A preocupação em desenvolver pin-

turas cada vez mais realistas talvez o tenha motivado a aperfeiçoar 

os métodos de captura de imagem existentes em sua época. As-

sim, em 1839 ele anuncia a sua invenção: o daguerreótipo. 

Se até aquela época apenas profissionais que dominavam a 

arte de desenhar e pintar registravam imagens, a partir de então 

havia uma nova opção, pois as primeiras imagens dos daguer-

reótipos impressionavam pelo realismo e pelos contrastes.

Mas, com o passar do tempo, as câmeras ficaram menores e 

portáteis. As imagens foram digitalizadas e a fotografia foi enor-

memente popularizada. 

Já pensou se a história tivesse sido assim com os microscópios? 

Como seria se todos tivessem nas mãos um instrumento que lhes 

permitisse ampliar o poder de visão em 20, 100, 400 mil vezes ou mais?

Adaptado de: Microbe hunters. Paul de Kruif. Harvest Book, 2002.
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 ❱ Reprodução do 
microscópio de 
Leeuwenhoek.

 ❱ Ilustração de uma 
pulga feita por um 
pesquisador por meio 
de observações ao 
microscópio.

 ❱ Daguerreótipo, uma 
das primeiras invenções 
para registrar imagens.
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Os elementos representados 
nesta página não estão em
mesma proporção de tamanho.
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Atividade 2

Incentive os estudantes a levan-
tar o maior número possível de 
ideias apresentadas. Você pode ir 
listando-as na lousa. Durante essa 
conversa, incentive os estudantes 
a reler partes específicas do texto 
e a sintetizar o que ali é informado.

Atividade 3

Alguns estudantes podem falar 
sobre os elementos da paisagem 
(presença ou ausência de carros, ca-
valos e bicicletas; quantidade de 
pessoas; etc.), mas não deixe tam-
bém de conversar sobre a qualidade 
das imagens em si (cores, riqueza de 
detalhes, etc.), lembrando que elas 
foram produzidas com métodos e 
equipamentos bem diferentes.

Atividade 4

Estimule os estudantes a fazer 
listas com um grande número de 
profissionais e a compartilhar as 
suas produções. Favoreça as dis-
cussões: “Com qual profissional 
você se identifica mais?”; “O que 
‘esse’ ou ‘aquele’ profissional faz?”; 
“Que profissão você quer ter quan-
do ficar mais velho?”.

Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido

 Troque ideias com os colegas e participe do debate com estas crianças, com-

pletando os balões. Respostas pessoais.

2

 Compare uma parte da cidade fotografada por Daguerre com sua máquina 

com a fotografia dessa mesma cidade atualmente. Quais são as semelhanças 

e as mudanças que mais chamam sua atenção?

3

Também dá a ideia de que 

 .

 Leeuwenhoek fabricava lentes. Daguerre era um artista. Preencha o quadro 

abaixo descrevendo profissões que você conhece.

4

Nome da profissão O que o profissional faz

Respostas pessoais.
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 ❱ Imagem de uma praça em Paris (França) obtida 
com um daguerreótipo em 1850.

 ❱ Fotografia da mesma praça, obtida em 2016.

O texto informa sobre 

 . 

 Em sua opinião, qual é a importância de inventos como a máquina fotográfica 

e o microscópio? Resposta pessoal.

5

Eu achei interessante 

 .

3. Semelhanças: 
as construções e a 
presença de pessoas. 
Diferenças: a presença 
de bicicletas e de 
carros na fotografia de 
2016 e a presença de 
cavalos e carruagem 
na imagem de 1850.
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Esta seção representa um contra-
ponto à abertura da unidade. Além 
de diferirem no momento didático 
(aqui estamos no final dos estudos 
de um bimestre), temos aqui as prin-
cipais ideias e proposições traba-
lhadas explicitadas (enquanto na 
imagem de abertura tudo estava 
mais implícito nos detalhes visuais 
da cena apresentada).

Inicialmente, é interessante que 
os estudantes folheiem o livro e 
revejam todas as páginas da unida-
de, formulando uma lista de itens 
que expressam o que estudaram. 
Essa lista pode ser comparada en-
tre colegas, os quais podem che-
gar a um consenso e elaborar uma 
lista conjunta.

A lista final elaborada pelos es-
tudantes pode ser comparada com 
a breve síntese apresentada no 
boxe inicial da seção.

Grupos de dois ou três estudan-
tes podem analisar os itens apre-
sentados, os quais estão acompa-
nhados de imagens. Podem rever 
as páginas do livro e identificar os 
trechos nos quais aquela ideia e 
aquela imagem são apresentadas.

Ao lado das imagens, podem 
anotar o número da página, com-
pletando o resumo apresentado.

Os estudantes podem também 
discutir se trocariam, ou não, as 
imagens que foram apresentadas. 
Caso decidam pela troca, deverão 
indicar qual imagem consideram 
melhor para ser a substituta, defen-
dendo seu ponto de vista (por 
exemplo, “A imagem resume me-
lhor aquela ideia.”, ou “A imagem 
é mais bonita.”, ou “A imagem foi 
mais significativa para mim por-
que...”).

Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido

 ● os processos pelos quais os grupos 

humanos passaram na formação das 

sociedades. 

 ● o processo de conquista da cidada-

nia no mundo e no Brasil ao longo 

do tempo.

 ● alguns grupos étnicos formadores do 

povo brasileiro. 

 ● algumas transformações que ocor-

rem no corpo e nos gostos durante 

a adolescência.
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Nesta unidade, você aprendeu sobre:

UNIDADE 2 152

O que estudamos
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As questões desta página pos-
sibilitam uma discussão mais ampla 
entre os estudantes, uma vez que 
exigem que eles articulem o co-
nhecimento aprendido com suas 
impressões, sensações e valores.

Trata-se de questões que nitida-
mente demandam a expressão da 
individualidade do estudante. Elas 
devem ser vistas como um instru-
mento para valorizar cada criança 
como única. É interessante usar tais 
questões para promover debates 
abertos, ao final da unidade. Devido 
ao grau de pessoalidade exigido, 
as situações nas quais os estudantes 
compartilham as respostas que de-
ram podem representar momentos 
nos quais reflexões profundas po-
dem ser atingidas.

Essa reflexão consciente sobre 
quanto tudo aquilo que estuda-
ram e aprenderam foi significativo 
fecha o estudo da unidade didáti-
ca. Utilize as questões ao final do 
capítulo para conversar com os 
estudantes: “Como me sinto ao 
saber que possuo uma quantidade 
de estruturas microscópicas no 
meu corpo?”; “Agora, o que mais 
eu gostaria de estudar e conhecer 
sobre o meu corpo?”; “E com o 
que, entre tudo o que estudei, eu 
mais me surpreendi?”; “Meus co-
legas se surpreenderam com a 
mesma coisa?”.

Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido

Para rever alguns conteúdos que você aprendeu, faça as atividades.

1  Locais destinados à preservação da memória, como museus, instituições culturais ou 

sítios históricos, são espaços democráticos que podem ajudar no desenvolvimento 

da sociedade e no processo de formação e transformação dos indivíduos. Converse 

com o professor e os colegas e responda:  por que eles devem ser valorizados e pre-

servados?  Resposta pessoal.

2  O conjunto de saberes e fazeres representa a cultura de um povo. Dê exemplos de 

comemorações ou tradições culturais da região onde você mora.

Resposta pessoal.

3  Faça um desenho que represente o que você mais gostou de aprender ao estudar 

esta unidade. Depois, conte ao professor e aos colegas o que você pensou ao fazer 

o desenho.

Desenho do estudante.

 O QUE ESTUDAMOS 153
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 Objetivos da unidade

Os objetivos desta unidade são: 
compreender que o emprego da 
tecnologia modifica as relações de 
trabalho no campo e na cidade; 
identificar as diferentes fontes de 
energia que compõem a matriz 
energética brasileira; reconhecer a 
importância dos meios de comuni-
cação e de transporte; comparar o 
uso de diferentes linguagens no 
processo de comunicação; reco-
nhecer a importância da luta de 
grupos sociais para a preservação 
de suas memórias; reconhecer al-
guns sistemas do corpo humano 
de maneira integrada; explorar ati-
vidades físicas associadas às ex-
pressões culturais; reconhecer a 
importância da boa alimentação 
para a saúde. 

 Habilidades abordadas  
nesta unidade

BNCC
 EF05CI06  Selecionar argu-

mentos que justifiquem por que os 
sistemas digestório e respiratório 
são considerados corresponsáveis 
pelo processo de nutrição do orga-
nismo, com base na identificação 
das funções desses sistemas.

BNCC
 EF05CI07  Justificar a relação 

entre o funcionamento do sistema 
circulatório, a distribuição dos nu-
trientes pelo organismo e a elimi-
nação dos resíduos produzidos.

BNCC
 EF05CI08  Organizar um car-

dápio equilibrado com base nas 
características dos grupos alimen-
tares (nutrientes e calorias) e nas 
necessidades individuais (ativida-
des realizadas, idade, sexo etc.) 
para a manutenção da saúde do 
organismo.

BNCC
 EF05CI09  Discutir a ocorrên-

cia de distúrbios nutricionais (como 
a obesidade) entre crianças e jo-
vens, a partir da análise de seus 
hábitos (tipos de alimento ingerido, 
prática de atividade física etc.).

BNCC
 EF05GE02  Identificar diferen-

ças étnico-culturais e desigualda-
des sociais entre grupos em dife-
rentes territórios.

BNCC
 EF05GE03  Identificar as for-

mas e funções das cidades e anali-
sar as mudanças sociais, econômi-
cas e ambientais provocadas pelo 
seu crescimento.

Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido
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3
Unidade Energia, 

trabalho e 
transforma•›es

BNCC
 EF05GE04  Reconhecer as características 

da cidade e analisar as interações entre a cida-

de e o campo e entre cidades na rede urbana.

BNCC
 EF05GE05  Identificar e comparar as mu-

danças dos tipos de trabalho e desenvolvi-

mento tecnológico na agropecuária, na indús-

tria, no comércio e nos serviços.

BNCC
 EF05GE06  Identificar e comparar trans-

formações dos meios de transporte e de 

comunicação.

BNCC
 EF05GE07  Identificar os diferentes ti-

pos de energia utilizadas na produção in-
dustrial, agrícola e extrativa e no cotidiano 
das populações.

BNCC
 EF05GE08  Analisar transformações de 

paisagens nas cidades, comparando sequên-
cia de fotografias, fotografias aéreas e ima-
gens de satélite de épocas diferentes.

BNCC
 EF05GE09  Estabelecer conexões e hie-

rarquias entre diferentes cidades, utilizando 
mapas temáticos e representações gráficas.
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Inicialmente, cada estudante pode 
explorar a ilustração individualmente, 
descrevendo todos os detalhes que 
lhe chamam a atenção. Em seguida, 
organize os estudantes em trios para 
que compartilhem as observações 
feitas. Depois, peça que conversem 
sobre as questões propostas. 

As interações entre as cidades e 
as demais características da rede 
urbana serão estudadas nesta uni-
dade. As mudanças e permanên-
cias nas paisagens e na memória 
das comunidades também serão 
exploradas, bem como as matrizes 
energéticas e a obtenção de ener-
gia pelo corpo humano, resultando 
em uma discussão sobre a impor-
tância da alimentação e de nossas 
ações para a saúde. Procure asso-
ciar esses grandes temas com ele-
mentos da imagem.

Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido
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 ¬ Em sua opinião, como são a vida e 

o trabalho no campo e nas cidades? 

 ¬ Quais são as principais fontes de 

energia que utilizamos para mover 

os automóveis? De onde elas vêm?

 ¬ E de onde vem a energia necessária 

para manter nosso corpo ativo?  

Resposta pessoal.

Geralmente utilizamos 
combustíveis, como a 
gasolina e o etanol. 
A gasolina é um 
produto derivado 
do petróleo, já o etanol é um 
biocombustível produzido a 
partir da cana-de-açúcar. A energia para manter o nosso corpo ativo 

depende, entre outros fatores, dos alimentos.

155

BNCC
 EF05HI01  Identificar os processos de 

formação das culturas e dos povos, relacio-
nando-os com o espaço geográfico ocupado.

BNCC
 EF05HI04  Associar a noção de cidadania 

com os princípios de respeito à diversidade e 
à pluralidade.

BNCC
 EF05HI05  Associar o conceito de cida-

dania à conquista de direitos dos povos e das 
sociedades, compreendendo-o como con-
quista histórica.

BNCC
 EF05HI06  Comparar o uso de diferentes 

linguagens no processo de comunicação e 
avaliar os significados sociais, políticos e cul-
turais atribuídos a elas.

BNCC
 EF05HI07  Identificar os processos de pro-

dução, hierarquização e difusão dos marcos de 
memória e discutir a presença e/ou a ausência 
de diferentes grupos que compõem a socieda-
de na nomeação desses marcos de memória.

 Questões para 
sensibilização

As questões buscam sensi-
bilizar os estudantes sobre os 
diversos temas explorados na 
unidade. Trabalhe-as de ma-
neira associada à ilustração de 
abertura. Incentive a participa-
ção de todos os estudantes e 
aproveite para reconhecer os 
conhecimentos prévios sobre 
o tema. Utilize as experiências 
prévias dos estudantes para 
aprofundar a discussão. 

BNCC
 EF05HI08  Identificar formas 

de marcação da passagem do tem-
po em distintas sociedades, incluin-
do as populações indígenas.

BNCC
 EF05HI10  Inventariar os patri-

mônios materiais e imateriais da 
humanidade e analisar mudanças e 
permanências desses patrimônios 
ao longo do tempo.
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Observe atentamente a pintura de 1903 e a fotografia de 2015.

1  Qual é o intervalo de tempo entre as duas imagens? 112 anos.

2  Aponte duas semelhanças e duas diferenças entre as cenas retratadas nas 

imagens.

Para iniciar
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 ❱ Colheita mecanizada de trigo em Nova Fátima, no estado do Paraná. Fotografia

de 2015.

 ❱ Ceifa em Anticoli, de Pedro Weingärtner, 1903 (óleo sobre tela, de 50 cm × 100 cm).

UNIDADE 3 156

Capítulo

9 Trabalho, tecnologia 
e mudan•as

Semelhanças: as duas imagens mostram trabalho rural. Diferenças: 
uso de instrumentos, como o rastelo na pintura e a tecnologia 

moderna aplicada à colheita na fotografia. Outra diferença é o número de pessoas 
trabalhando no campo que é maior na pintura do que na fotografia.

 Objetivos do capítulo

• Reconhecer a presença e a impor-
tância da tecnologia no cotidiano.

• Identificar mudanças nas paisa-
gens rurais e urbanas relacionadas 
ao emprego de alta tecnologia.

• Compreender que o emprego da 
tecnologia modifica as relações de 
trabalho no campo e na cidade.

• Identificar as diferentes fontes de 
energia que compõem a matriz 
energética brasileira.

• Identificar a importância dos meios 
de comunicação e de transporte. 

 Habilidades abordadas  
neste capítulo

BNCC
 EF05GE03  Identificar as for-

mas e funções das cidades e analisar 
as mudanças sociais, econômicas e 
ambientais provocadas pelo seu 
crescimento.

BNCC
 EF05GE04  Reconhecer as ca-

racterísticas da cidade e analisar as 
interações entre a cidade e o cam-
po e entre cidades na rede urbana.

BNCC
 EF05GE05  Identificar e com-

parar as mudanças dos tipos de 
trabalho e desenvolvimento tecno-
lógico na agropecuária, na indús-
tria, no comércio e nos serviços.

BNCC
 EF05GE06  Identificar e com-

parar transformações dos meios de 
transporte e de comunicação.

BNCC
 EF05GE07  Identificar os di-

ferentes tipos de energia utiliza-
das na produção industrial, agrí-
cola e extrativa e no cotidiano 
das populações.

BNCC
 EF05GE08  Analisar transfor-

mações de paisagens nas cidades, 
comparando sequência de fotogra-
fias, fotografias aéreas e imagens 
de satélite de épocas diferentes.

BNCC
 EF05GE09  Estabelecer cone-

xões e hierarquias entre diferentes 
cidades, utilizando mapas temáti-
cos e representações gráficas.

BNCC
 EF05HI06  Comparar o uso de 

diferentes linguagens no processo 
de comunicação e avaliar os signi-
ficados sociais, políticos e culturais 
atribuídos a elas.

Temas contemporâneos

• Trabalho

• Ciência e tecnologia 

 Orientações didáticas

Neste capítulo veremos como a tecnologia 
vem mudando as relações de trabalho no 
campo e na cidade. Exploraremos algumas 
características das cidades e seus processos 
de crescimento. Também identificaremos as 
fontes de energia mais usadas no Brasil e 
como os meios de transporte e de comunica-
ção interligam pessoas e lugares no espaço 
brasileiro e no mundo.

Para iniciar

Destaque que a pintura mostra trabalhadores 
rurais. Chame a atenção para o emprego de 
instrumentos simples e a presença de animais.

Converse com os estudantes sobre a cons-
tante modificação dos instrumentos agrícolas. 
Muitas áreas de ocupação recente (em estados 
das regiões Centro-Oeste e Norte) começaram 
desenvolvendo a pecuária e depois introduzi-
ram a agricultura comercial. Considerando a 
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 Mudanças no campo e na cidade

Com o passar do tempo, a tecnologia tem transformado as paisagens, o 

trabalho e o modo de vida dos seres humanos. Leia a letra de canção a seguir, 

que trata da vida rural do interior do Brasil.

Casinha branca

Fiz uma casinha branca

Lá no pé da serra

Pra nós dois morar

Fica perto da barranca

Do rio Paraná

A paisagem é uma beleza

Eu tenho certeza

Você vai gostar

[…]

Quando for dia de festa

Você veste o seu vestido de algodão

[…]

Satisfeito eu vou levar

Você de braço dado

SANTOS, Elpídio dos. Casinha branca. In: Renato Teixeira – Ao vivo no Rio 

– 30 anos de romaria. Rio de Janeiro: Kuarup Music, 1998. 1 CD. Faixa 5. 

Atrás da procissão

Vou com meu terno riscado

Uma flor do lado

E meu chapéu na mão

1  Onde fica a casinha branca da canção? Ela fica no pé da serra, a parte mais

baixa do lugar, perto da barranca do rio Paraná.

2  A letra da canção cita um vestido de algodão. Quais são as atividades econô-

micas envolvidas para confeccionar esse produto? Agricultura (plantação de 

algodão e beneficiamento) e indústria (têxtil e de confecção).

3  Imagine que o personagem da canção faz faculdade pela internet e trabalha na 

agricultura mecanizada. No caderno, escreva uma pequena história desse mo-

derno habitante do meio rural. Escreva sobre sua moradia, os meios de transpor-

te e de comunicação que utiliza, onde trabalha, etc. Depois, leia o texto para os 

colegas e o professor. Resposta pessoal.

157 CAPÍTULO 9

estreita relação entre agricultura e pecuária no 
Brasil, essas atividades, geralmente, são estu-
dadas em conjunto: é a agropecuária.

Atividade 2

Aproveite a oportunidade para propor aos 
estudantes reflexões relacionadas ao trabalho 
e ao uso da tecnologia. Questione em qual das 
imagens o trabalho parece ser mais desgastan-
te, em qual delas o trabalho pode ser feito com 
menor esforço e em menor tempo, etc.

 Orientações didáticas

Atividade 3 

Avalie como a tecnologia está 
presente na vida do personagem 
do texto escrito pelos estudantes. 
Depois que produzirem a versão 
final, promova um momento para 
a sua leitura. Exponha os textos no 
mural da sala.  

Comente com os estudantes 
que, atualmente, muitas moradias 
no meio rural têm os mesmos equi-
pamentos que as moradias do 
meio urbano, principalmente em 
razão do desenvolvimento da ele-
trificação rural, que hoje no Brasil 
tem uma cobertura muito grande. 
Assim, as moradias rurais podem 
ter os equipamentos elétricos que 
antes eram restritos às áreas urba-
nas, além de acesso à internet, au-
tomóvel, entre outros.

Texto complementar

Em um trabalho conjunto 
com Língua Portuguesa, leia o 
trecho da notícia a seguir para 
os estudantes. Sugerimos que 
eles trabalhem com informa-
ções da mídia impressa com o 
objetivo de reconhecer dife-
rentes formas de tratar infor-
mações que versam sobre o 
mesmo tema. É importante 
destacar, na notícia, a posição 
da mulher assumindo um car-
go de gerência no meio rural.

[...] já existem informações so-

bre a “nova” dinâmica do agrone-

gócio brasileiro, como as contidas 

na Sétima Pesquisa sobre os Hábi-

tos do Produtor Rural realizada no 

final do ano passado [...].

[…]

Para começar duas informa-

ções valiosas: [...]. Uma nova ge-

ração vem assumindo responsabi-

lidades na gestão do campo [...].

E a segunda é que as mulhe-

res já participam da gerência de 

quase um terço das fazendas vi-

sitadas [...].

Sobre os meios de comunica-

ção usados, a prevalência da TV 

aberta é enorme: 92% dos entre-

vistados têm esse equipamento. 

Mas 75% usam rádio, 42% estão 

conectados via internet, e apenas 

30% leem jornais. […]

RODRIGUES, Roberto. Aperitivo 
delicioso. O Estado de S. Paulo,  

14 jan. 2018. Economia B3.
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Atividade 5

Espera-se que os estudantes indiquem 
novas possibilidades de trabalho no campo, 
como motoristas de máquinas colheitadeiras 
com GPS, pilotos de avião ou helicóptero de 
pulverização, operador de VANTs (drones), 
pesquisadores sobre pragas na agricultura, 
técnicos de sistemas de irrigação mais avan-

Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido

Os avanços nos meios de transporte e de comunicação mudaram bastante 

nosso cotidiano. Atualmente, é possível jogar on-line com um amigo, assistir a 

programas em outras línguas na televisão ou no computador, deslocar-nos ra-

pidamente para outras cidades e países. Além disso, o desenvolvimento de 

novas tecnologias também modifica nossa forma de aprender e de trabalhar no 

campo e na cidade.

Vamos ver algumas dessas mudanças no meio rural?

Observe o anúncio para uma vaga de emprego. Muitas vagas de trabalho 

disponíveis hoje nas áreas rurais pedem um novo tipo de trabalhador. Por isso, 

programas estão sendo criados para formar 

os trabalhadores rurais. Conheça um pouco 

do Programa Inclus‹o Digital, oferecido 

pelo Serviço Nacional de Aprendizagem 

Rural (Senar):

O programa Inclusão Digital Rural abre oportunidades de crescimento a ho-

mens e mulheres do campo, com capacitações sobre o uso adequado e eficiente 

das novas tecnologias, do computador e da internet. [...] os cursos de inclusão 

digital ensinam noções básicas de informática, como criar um e-mail e como 

navegar no site do Sistema CNA/Senar, o Canal do Produtor, que traz, todos os 

dias, informações importantes para quem trabalha na área rural. [...]

SERVIÇO Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). Inclusão Digital Rural. Disponível em: 

<www.senar.org.br/programa/inclusao-digital-rural>. Acesso em: fev. 2018.

4  Em grupos, criem dois anúncios de jornal: um para uma vaga de trabalho no meio 

rural e outro para uma vaga no meio urbano. Resposta pessoal. 

CONTRATA-SE VETERINÁRIO para criação 

e melhoramento de raças animais. Requisitos: 

Ensino superior completo em Veterinária/Inglês 

intermediário/Experiência comprovada. Benefícios: 

seguro de vida, seguro-saúde, seguro odontológico 

e vale-transporte. Salário a combinar.

Área rural Área urbana

5  Converse com os colegas e o professor: com as novas tecnologias, quais pro-

fissões podem ser atualmente exercidas no campo? Resposta pessoal. 
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158 UNIDADE 3 

Orientações didáticas
Relembre com os estudantes 

que mudanças ocorreram nas rela-
ções de trabalho no campo. Por um 
lado, o uso de tecnologia e maqui-
nários modificou a paisagem e o 
modo de vida rural. Por outro, mui-
tos dos brasileiros que trabalhavam 
no campo migraram para as cida-
des no século XX.

Atualmente, muitos veterinários 
que trabalham no campo devem ter 
não só conhecimentos médicos, mas 
também dominar novas tecnologias 
e outras áreas do conhecimento, 
como transferência de embriões, 
genética, controle sanitário, etc., 
para garantir a saúde e a produtivi-
dade dos rebanhos. 

Dessa forma, hoje em dia, há va-
gas de emprego para um novo tipo 
de trabalhador rural brasileiro, que 
deve ter boa formação, entender de 
tecnologia, compreender outras lín-
guas e buscar variadas experiências 
de trabalho. Para ajudar na formação 
desse novo profissional, o brasileiro 
conta com os cursos de formação, 
técnicos ou superiores, do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural 
(Senar) e com a assistência técnica 
da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa).

Mesmo com tantas transforma-
ções, a produção agrícola tradicio-
nal ainda tem presença marcante 
no campo de todo o território bra-
sileiro. São conhecimentos passa-
dos ao longo das gerações das 
famílias de agricultores.

Atividade 4

A apresentação dos espaços para 
os anúncios lado a lado pretende 
chamar a atenção dos estudantes 
para o fato de que tanto a área rural 
como a urbana podem exigir atual-
mente níveis de escolaridade maio-
res, domínio do uso da internet, 
entre outros requisitos. Comente a 
importância de adequar, no momen-
to da redação dos anúncios, os re-
quisitos necessários às profissões 
escolhidas. Faça alguns encaminha-
mentos: liste as profissões indicadas 
pelos estudantes para o campo e 
para a cidade. Depois, peça que ve-
rifiquem quais foram as mais citadas 
nos anúncios de emprego e que in-
diquem os conhecimentos requisi-
tados para preencher as vagas.

çados, etc. Frise que esses avanços possuem 
custo elevado, sendo disponíveis apenas 
para grandes grupos ou para pequenos pro-
dutores que se associam em cooperativas ou 
qualquer outra organização. Ressalte que a 
agricultura tradicional e a agricultura moder-
na coexistem.
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Se o uso da tecnologia mudou o modo de vida de parte 

dos trabalhadores do campo brasileiro, o que dizer das mu-

danças ocorridas no dia a dia dos trabalhadores das cidades?

Grandes fábricas, linhas de produção, centenas de homens 

e mulheres trabalhando em turnos, dia e noite, acostumados 

a fazer a mesma tarefa. 

Compare as duas fotografias de indústrias do setor automobilístico. 

 ❱ Linha de montagem de indústria automobilística 
em São Bernardo do Campo, no estado de 
São Paulo, em 1958.

 ❱ Linha de montagem de indústria automobilística 
em Jacareí, no estado de São Paulo, em 2015.
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6  Quanto tempo se passou entre essas fotos? 57 anos.

7  Essas fábricas estão localizadas em qual região do Brasil? 

Na região Sudeste.

8  Destaque algumas diferenças entre as duas fotografias.
Na fotografi a 1, vemos muitos funcionários em uma linha de montagem simples, 
pouco mecanizada. Na fotografi a 2, vemos poucos funcionários trabalhando em 
uma linha de montagem altamente mecanizada.

Linha de produção: 

forma de produção 
industrial em série, 
na qual operários e 
máquinas realizam 
funções específicas e 
repetitivas, resultando 
na fabricação em 
massa de um produto.

Atualme nte, o setor de serviços também está passando por várias transformações. Há 

muitas mudanças na forma de encaminhar as vendas e de prestar serviços à população. 

Temos, por exemplo, as lojas virtuais, os aplicativos de compra e venda de produtos e 

serviços, entre outros. São alternativas para os mais diversos ramos de atividade.

 ● Em dupla, pesquisem formas de atendimento virtual às pessoas e apresentem 

dois exemplos aos colegas. Resposta pessoal. 

Pesquise

159 CAPÍTULO 9

Orientações didáticas
Explique aos estudantes que a 

indústria automobilística ou auto-
motiva está relacionada à criação 
de projetos, ao desenvolvimento, à 
fabricação e à venda de veículos 
automóveis.

Pesquise

Faça na lousa um levantamento das 
informações trazidas pelos estudan-
tes e separe-as em blocos. Por exem-
plo: compras de mercadorias varia-
das, compra de ingresso para shows, 
atendimento de serviços públicos 
pela internet, serviços bancários, apli-
cativos para entrega de refeições em 
domicílio, etc.
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No passado, quando se pensava em avanços da tecnologia no trabalho diá-

rio, imaginava-se robôs que ajudariam as pessoas nas atividades cansativas ou 

que fariam os trabalhos perigosos ou muito repetitivos. 

Os robôs já são uma realidade nas indústrias e em outras áreas, como a Medicina. 

Eles podem ser muito grandes, médios ou pequenos e são usados para funções 

específicas em que sejam necessários o uso de força ou a precisão. Observe.

a) Qual é o país campeão no uso de robôs industriais? É o Japão.

b) Em que regiões do planeta o uso de robôs industriais não é significativo?

c) Qual é a situação do Brasil entre os países representados?
Na África e na Oceania. 

Está em último lugar.

 ❱ Robôs que fabricam carros na indústria 
automobilística precisam ter força. São José 
dos Pinhais, no estado do Paraná, em 2016.

 ❱ Robô passa solvente em peças na linha de 
montagem de indústria automobilística localizada 
em Betim, no estado de Minas Gerais, em 2018.
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9  Todos os robôs industriais que substituem o trabalho humano são iguais? Respon-

da no caderno. 

10  Observe atentamente onde estão concentrados os super-robôs usados na indústria.
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Mundo: países com maior número 
de super-robôs na indústria – 2015
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Não, eles são muito diferentes. Dependendo da atividade realizada 
pelo robô, ele pode substituir um ou mais trabalhadores ou facilitar 
o trabalho humano, agindo em conjunto.
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Atividade 10

Item b

Explique que nessas regiões 
também se utilizam robôs, mas 
não em quantidade significativa 
para aparecer no mapa.

Para aprofundar o conteúdo da 
página, levante algumas questões 
para os estudantes.

1. Se você pudesse ter um robô 
para ajudar nas tarefas do dia a dia, 
como ele seria? Por quais tarefas 
ele ficaria responsável?

Subsídio: Nesta atividade, é 
possível depois compilar as princi-
pais tarefas apresentadas pelos 
estudantes. Peça que imaginem o 
que aconteceria se eles não fossem 
mais aqueles que as executassem. 

2. A extrema mecanização no 
trabalho trouxe melhoras para to-
das as pessoas do mundo na déca-
da de 2010?

Resposta: Não, porque os robôs 
atualmente são extremamente ca-
ros, e a maioria deles está progra-
mada para atuar na indústria.
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 As conexões entre as cidades

Aproximadamente 75% dos municípios brasileiros têm até 20 mil habitantes, 

ou seja, a maioria das cidades brasileiras é pequena. No entanto, menos de 20% 

da população do país vive nessas cidades. Isso significa que a maior parte da 

população brasileira está concentrada nas cidades médias e grandes.

A vida de quem mora em uma cidade pequena está bastante conectada às 

cidades maiores, que têm maior oferta de serviços básicos de saúde, educação 

e lazer, por exemplo. 

As cidades médias e grandes também estão conectadas entre si, tanto por 

ligações físicas, como rodovias, portos e aeroportos, quanto por influência fi-

nanceira, econômica, de informa-

ção, de saúde e cultural. 

Algumas cidades brasileiras 

cresceram rapidamente e hoje 

têm um grande número de habi-

tantes, atividades econômicas 

diversificadas e intenso fluxo de 

comunicação e serviços. São as 

metrópoles. 

No Brasil, a maioria das metró-

poles corresponde às capitais dos 

estados. No entorno delas, agru-

pam-se vários municípios, forman-

do uma região metropolitana.

Brasil: população das principais 

regiões metropolitanas – 2010
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Mapa elaborado pelos autores em 2016 com base em: IBGE. Arranjos 
populacionais e concentrações urbanas do Brasil. 
Rio de Janeiro, 2015. p. 52.
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1  Observe o mapa acima, com as principais regiões metropolitanas do Brasil, e 

depois responda às questões.

a) De acordo com o mapa, quais são as duas regiões metropolitanas brasileiras 

com maior população? 

 

b) O município onde você mora faz parte de alguma região metropolitana? Em 

caso positivo, qual? 

Resposta pessoal.

São Paulo e Rio de Janeiro. A resposta pode ser obtida pela leitura direta do 
tamanho do círculo.
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De acordo com dados do IBGE, 

73% dos municípios brasileiros têm 
até 20 mil habitantes. Um detalhe 
importante é que nessas pequenas 
cidades vivem 19% da população 
do país. Por outro lado, as cidades 
médias e grandes representam 
25% do total dos municípios do 
Brasil, mas concentram 80% da po-
pulação do país. 

A maioria da população brasilei-
ra está concentrada nas cidades 
médias e grandes. Os números 
foram arredondados para 80% e 
20% para fins didáticos. 

Segundo o IBGE, metrópole é 
uma cidade de grandes dimensões, 
com alto número de habitantes e 
que centraliza a maior parte das 
atividades terciárias (comércio e 
serviços) de sua região e/ou de seu 
país. Encontra-se nos altos níveis 
hierárquicos de uma rede urbana.

De forma genérica, podemos 
associar a metrópole à grande ci-
dade, que concentra fluxos de 
pessoas, mercadorias, capital e 
informações. A metrópole tem 
como uma de suas características 
a velocidade e a aceleração de 
fluxos. (PAULA, Flávia M. de A. et. 
al. (Org.). Ensino de Geografia e 
metrópole. Goiânia: América, 
2014. p. 15, 21.)

As primeiras regiões metropoli-
tanas do Brasil foram instituídas 
por meio da Lei Complementar 
Federal n. 14, de 8 de junho de 
1973, na qual foram estabelecidas 
oito regiões metropolitanas. Atual-
mente, esse número é muito maior. 
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Região Metropolitana de São Paulo – 2010

Elaborado com base em: IBGE. 
Atlas nacional do Brasil. 
Rio de Janeiro, 2010. p. 127.

Muitas vezes, nas regiões metropolitanas, a área urbana de um município 

une-se à área de outro, formando uma área urbana contínua. Nesses casos é 

difícil perceber onde termina a área de um município e onde começa a do outro. 

Veja um exemplo desse fenômeno na Região Metropolitana de São Paulo.

2  Que elemento separa os dois municípios nesse trecho da imagem de satélite?

3  Assim como São Paulo e Guarulhos, o município onde você mora liga-se a outro 

de tal modo que fica difícil perceber seus limites? Quais são esses municípios? 

Resposta pessoal.

Os municípios são separados pelo rio Cabuçu, no centro da imagem de satélite, e 
pelo rio Tietê na porção leste/nordeste.

 ❱ Limite entre 
os municípios 
de São Paulo 
e Guarulhos, 
no estado de 
São Paulo. 
Imagem de 
satélite de 2014.
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O IBGE classifica São Paulo 
como a Grande Metrópole Nacio-
nal, em Arranjos populacionais e 
concentrações urbanas do Brasil 
(Rio de Janeiro: IBGE, 2015). A ima-
gem de satélite mostra a ocupação 
total da área em destaque: rodo-
vias e inúmeras construções indi-
cam uma grande concentração 
populacional. Os dois municípios 
– São Paulo e Guarulhos – estão 
separados pelo rio Cabuçu e pelo 
rio Tietê.

Em sites de mapas e imagens de 
satélite on-line, é possível encon-
trar outros exemplos semelhantes, 
incluindo o do estado em que está 
localizada a escola.

Procure levantar com os estudan-
tes as áreas de um município que 
se encontram com as de outro mu-
nicípio. Em algumas situações, há 
placas que indicam a mudança de 
município; em outras, não. Caso os 
estudantes tenham dificuldade em 
fazer esse reconhecimento, faça um 
levantamento desses locais e, se 
possível, consiga imagens deles. 
Destaque que, nas regiões metro-
politanas, o limite entre os municí-
pios muitas vezes é imperceptível.

Apresentamos a seguir um qua-
dro com algumas das principais 
regiões metropolitanas brasileiras 
e alguns de seus respectivos mu-
nicípios.

Algumas das principais regiões metropolitanas do Brasil

Região Metropolitana Municípios

Belém (PA) Belém, Ananindeua, Santa Bárbara do Pará, Benevides, Marituba.

Belo Horizonte (MG) Belo Horizonte, Betim, Confins, Contagem, Sabará, Matozinhos, etc.

Curitiba (PR) Araucária, Bocaiuva do Sul, Campina Grande do Sul, Curitiba, São José dos Pinhais, Itaperuçu, etc.

Fortaleza (CE) Fortaleza, Caucaia, Maranguape, Pacatuba, São Gonçalo do Amarante, etc.

Porto Alegre (RS) Porto Alegre, Guaíba, Eldorado do Sul, Charqueadas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Novo 
Hamburgo, Gravataí, etc.

Recife (PE) Recife, Itamaracá, Igarassu, Paulista, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, etc.
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Quando estudamos a urbanização, imediatamente pensamos em cidades 

populosas e muito urbanizadas, como as capitais dos estados. 

Tradicionalmente, os habitantes de cidades pequenas e de áreas rurais de-

pendem de idas e vindas às cidades médias e grandes, com maior oferta e va-

riedade de serviços, comércio e infraestrutura (hospitais, universidades, órgãos 

públicos, etc.).

Assim, as cidades maiores têm influência sobre as menores de seu entorno 

e a elas se integram pelas vias de circulação e meios de comunição.

O IBGE fez uma pesquisa mostrando o deslocamento das pessoas para o 

trabalho e o estudo em várias concentrações urbanas no Brasil. Veja o exemplo 

de São Paulo, o maior aglomerado urbano do nosso país.

4  Pesquise na internet um mapa que mostre sua cidade. Imprima e desenhe 

nele o deslocamento de sua família para estudo, lazer, trabalho, compras e 

atendimento médico-hospitalar. Se você mora em uma cidade média ou gran-

de, faça as ligações entre os bairros. Se você mora em uma cidade muito pe-

quena, faça com as cidades vizinhas. Siga as orientações do professor.

¥ Com qual lugar você e sua família têm mais ligações? Como as pessoas se 

deslocam? Respostas pessoais.

Deslocamentos para trabalho e estudo na concentração urbana de  São Paulo – 2010
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Elaborado com base em: IBGE. Arranjos populacionais e concentrações urbanas no Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro, 2016. p. 152.
Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv99700.pdf>. Acesso em: jan. 2018. 
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Este mapa mostra o deslocamen-
to para trabalho e estudo na con-
centração urbana de São Paulo (SP).

Na publicação citada como fonte 
do mapa – Arranjos populacionais 
e concentrações urbanas do Brasil, 
do IBGE –, está disponível o estudo 
das nove maiores concentrações 
urbanas no Brasil. Se desejar traba-
lhar com os estudantes o estado 
onde vivem, essa publicação apre-
senta também as concentrações 
urbanas e os arranjos populacionais 
de todos os estados brasileiros. 
Você poderá, assim, fazer um tra-
balho detalhado sobre o estado em 
que os alunos vivem.

Algumas das principais regiões metropolitanas do Brasil

Região Metropolitana Municípios

Rio de Janeiro (RJ) Rio de Janeiro, Belfort Roxo, Duque de Caxias, Magé, Niterói, Nova Iguaçu, São Gonçalo, etc.

Salvador (BA) Salvador, Camaçari, Candeias, Itaparica, Lauro de Freitas, Mata de São João, etc.

São Paulo (SP) São Paulo, Arujá, Barueri, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu, Guarulhos, Itapecerica 
da Serra, Itaquaquecetuba, Mairiporã, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Santo André, São Bernardo do 
Campo, São Caetano do Sul, Taboão da Serra, etc.

IBGE. Atlas nacional do Brasil. Rio de Janeiro, 2010. p. 127-129; 131.
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Quando ocorre a fusão de duas ou mais metrópoles, temos a formação de 

uma megal—pole. Na região Sudeste uma megalópole está se formando no 

eixo Rio de Janeiro-São Paulo/Campinas.

Nessa megalópole em formação as cidades estão integradas pela economia, 

pela rede de transportes e de troca de informações e pelos meios de comunicação.

A imagem de satélite abaixo, feita à noite, mostra a megalópole Rio de 

Janeiro-São Paulo/Campinas. 

 ❱ Vista noturna da Megalópole em formação – Rio de Janeiro-São Paulo/Campinas. Imagem de 
satélite de 2013.

5  Em sua opinião, o que as áreas mais claras na imagem acima representam?

6  Agora, compare a imagem de satélite com o mapa desse mesmo local e res-

ponda no caderno.

As áreas mais claras representam as cidades iluminadas e com maior 
concentração de habitantes.

Megalópole em formação – Rio de Janeiro-São Paulo/Campinas
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a) Em que área a população urbana é maior? 

b) Podemos dizer que as metrópoles do Rio de Janeiro e de São Paulo estão 

completamente conectadas? Explique.

Entre as metrópoles de São Paulo/Campinas e Rio de Janeiro.

comp letamente conectadas fisicamente, pois há algumas áreas escuras na 
imagem, que representam espaços menos urbanizados e regiões de serras. 

Não. Estas metrópoles não estão 
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Comente com os estudantes 
que a megalópole Rio de Janeiro- 
-São Paulo/Campinas é a única em 
formação no nosso país e na Amé-
rica do Sul. É constituída por mais 
de 230 municípios pertencentes 
aos estados de São Paulo, Rio de 
Janeiro e Minas Gerais. A popula-
ção estimada dessa região foi de 
41,7 milhões (em 2007).

Nesse eixo, estão localizadas im-
portantes instituições de pesquisa 
e universidades, como o Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea), o Instituto Militar de Enge-
nharia (IME), o Instituto Tecnológi-
co de Aeronáutica (ITA), a Universi-
dade de São Paulo (USP), a Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), a Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp), o Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais 
(INPE) e o Instituto de Pesquisas 
Energéticas e Nucleares (Ipen).

Texto complementar

Leia o conceito de megarregi‹o por Sandra Lencioni.
Para que uma dada área se constitua como uma região é indis-

pensável haver uma unidade interna, uma coesão, ou seja, a cons-
tituição de uma totalidade. É importante observar que essa unidade 
e integração não é definida pela continuidade de elementos espaciais, 
nem pela homogeneidade de fenômenos, mas pela integração que 
apresentam. [...]. No sudeste do Brasil, ao longo da costa atlântica, 
as metrópoles do Rio de Janeiro e de São Paulo constituem as prin-
cipais cidades de uma megarregião. Aí se desenvolve a urbanização 

regional de maior expressão no Brasil e no hemisfério sul. Da região 
do entorno, ao longo da costa, indo em direção a Juiz de Fora, pe-
netrando pelo Vale do Paraíba e chegando à Baixada Santista a man-
cha urbana, quase que contínua, avança para o interior paulista indo 
além de Campinas e Sorocaba. Esta região integra-se entre si e, em 
escala global, por meio das atividades econômicas, dos eixos de 
circulação viária e aérea e das redes de informação e comunicação.

LENCIONI, Sandra. Urbanização difusa e a constituição 
das megarregiões: o caso de São Paulo e Rio de Janeiro. 

e-metropolis, ano 6, n. 22, set. 2015. p. 6-15.
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 A importância da energia

Precisamos de diferentes fontes de energia para estudar, cozinhar, limpar a 

casa, iluminar as cidades, movimentar máquinas e aparelhos, fazer funcionar 

aviões, navios, trens, ônibus, carros, metrôs e até mesmo foguetes espaciais. 

Observe os materiais que estão sobre sua mesa agora. Você sabe como eles 

foram produzidos? Já parou para pensar em que tipos de energia foram utilizados 

para transformar recursos naturais em objetos, alimentos, eletricidade e combustíveis? 

A primeira fonte de energia utilizada pelo ser humano foi o fogo, obtido com a  

queima da madeira e do carvão vegetal. Depois, aprendemos a utilizar o carvão 

mineral, a água, o petróleo, o Sol, o vento e algumas plantas, como a cana-de-açú-

car, para gerar a energia de que precisamos para realizar nossas atividades diárias.

1  Observe a ilustração e anote cinco elementos que precisam de energia para 

funcionar. 

Resposta pessoal. 
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2  Cite atividades de lazer de que você gosta e que dependem de energia elétrica.

Resposta pessoal.

3  Escreva uma frase sobre o uso da energia elétrica na escola onde você estuda.

Resposta pessoal.
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Converse com os estudantes 
sobre as fontes de energia e per-
gunte se eles conhecem alguns 
exemplos de cada uma delas. 
Aproveite este momento para ava-
liar o conhecimento prévio dos 
estudantes sobre o assunto. 

Atividade 1

Espera-se que os estudantes in-
diquem a fábrica, a padaria, os 
meios de transporte (carro, cami-
nhão, trem, avião), o poste de ilu-
minação, o escritório, entre outros.

Texto complementar
Energia

[…] A disponibilidade de energia em todo o território nacional é 

fundamental para assegurar condições adequadas para o desempenho 

das atividades econômicas de um país e para proporcionar conforto 

e qualidade de vida para sua população.

[...]

O Brasil tem mudado sensivelmente o seu perfil de produção de 

eletricidade nos últimos 30 anos, partindo de uma matriz predomi-

nantemente hídrica (vigente até a década de 1990) para uma matriz 

um pouco mais diversificada [...].

[…]

[…] A liderança ainda permanece com a fonte hidrelétrica, 

nossa principal fonte de oferta de energia elétrica, com 61,1% de 

toda a capacidade instalada em operação comercial da matriz elé-

trica brasileira. […]

PRATES, Jean-Paul; PINTO, Milton; NETO, João Agra. 
Energia. In: IBGE. Brasil em nœmeros 2016.  

Rio de Janeiro, 2016. p. 257-258 e 263.
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Existem várias fontes de energia: água, petróleo, carvão, óleo, bagaço de 

cana, gás natural, Sol, vento e outras.

Observe a ilustração e as fotografias e conheça algumas fontes de energia 

mais utilizadas no Brasil. 

1

Gerson Gerloff/Pulsar Imagens

Eduardo Zappia/Pulsar Imagens

 ❱ Barragem da hidrelétrica 
Engenheiro Maia Filho, em Salto 
do Jacuí, no estado do Rio 
Grande do Sul. Fotografia 
de 2014.

 ❱ Plataforma de petróleo 
em Niterói, no estado do Rio 
de Janeiro. Fotografia de 2014.

Água. A força do movimento 

da água faz funcionar usinas 

hidrelétricas, que são a principal 

fonte de energia elétrica no Brasil.

Petróleo. A gasolina e o óleo diesel, combustíveis usados em 

automóveis, caminhões, ônibus, trens e aviões, são derivados do 

petróleo. O petróleo também é a matéria-prima utilizada na fabricação 

do plástico. Além disso, as usinas termoelétricas geralmente consomem 

combustíveis derivados do petróleo para produzir energia elétrica.

Eduardo Zappia/Pulsar Imagens

❱

em Niterói, no estado do Rio 
de Janeiro. Fotografia de 2014.

Petróleo.
automóveis, caminhões, ônibus, trens e aviões, são derivados do 

petróleo. O petróleo também é a matéria-prima utilizada na fabricação 

do plástico. Além disso, as usinas termoelétricas geralmente consomem 

combustíveis derivados do petróleo para produzir energia elétrica.

2

Ilustra Cartoon/Arquivo da editora

2

1
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Analise com os estudantes a ilus-
tração, as fotografias e as informa-
ções que elas contêm. Compare as 
diferentes fontes de energia. Deixe 
que os estudantes opinem sobre 
elas. No Brasil, as fontes de energia 
mais utilizadas são a hidrelétrica e 
a proveniente do petróleo. 

Temos dois grupos de fontes de 
energia: as renováveis (que se re-
novam na natureza) e as não reno-
váveis (que podem se esgotar com 
o tempo, pois demoram milhares 
de anos para se recompor). Os 
principais exemplos são: 

a)  renováveis – energia hidrelétrica, 
solar, eólica e de biomassa (que 
agrupa opções como a queima 
de madeira e o processamento 
de bagaço de cana – etanol ou 
álcool); 

b)  não renováveis – petróleo, gás 
natural e carvão mineral.

De toda a energia consumida no 
país, a maior parte é produzida pe-
las usinas hidrelétricas, fonte res-
ponsável por 61% da oferta total de 
energia (IBGE. Brasil em números. 
Rio de Janeiro, 2016. p. 263). Apro-
veite para incentivar a redução do 
consumo de energia elétrica na es-
cola e em casa.
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4  Das fontes de energia apresentadas na ilustração e nas fotos: 

a) Quais podem se esgotar? 

b) Quais delas prejudicam menos o ambiente? 

5  Faça uma pesquisa sobre o uso de produtos derivados do petróleo em seu dia 

a dia. Depois, apresente à turma. Resposta pessoal. 

O petróleo e o gás natural.

As fontes de energia eólica e solar.

4
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Marcos André/Opção Brasil Imagens

 ❱ Geração de energia eólica em Trairi, 
no estado do Ceará. Fotografia de 2015.

 ❱ Captação de energia solar em 
Ouro Preto, no estado de Minas 
Gerais. Fotografia de 2015.

Ventos. Eles fazem girar enormes hélices 

de geradores que produzem energia 

elétrica. Esse tipo de geração de energia 

elétrica é adequado para locais com ventos 

frequentes e fortes e em que não haja relevo 

ou construções capazes de barrá-los.

Sol. A energia solar é captada 

por meio de placas e painéis 

solares, que devem ser colocados 

preferencialmente em lugares 

ensolarados durante todo o ano.

5

 ❱ Colheita de cana -de -açúcar 
em Pinheiros, no estado do 
Espírito Santo. Fotografia 
de 2016.

Cana-de-açúcar. No Brasil, o álcool 

que movimenta motores é produzido 

a partir da cana-de-açúcar. Essa 

transformação é feita em usinas, 

geralmente no meio rural. O álcool 

combustível (etanol) é menos 

poluente do que combustíveis 

derivados do petróleo.

Marcos Amend/Pulsar Imagens

3

4

5

3
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O etanol, a energia eólica e a 
energia solar são fontes de ener-
gia alternativas; a hidrelétrica é 
tradicional. É importante dizer que 
essas fontes não prejudicam o am-
biente tanto quanto o uso de com-
bustíveis fósseis. No entanto, a 
construção das usinas hidrelétri-
cas gera impactos negativos ao 
ambiente local, como o alagamen-
to de áreas agricultáveis e de ve-
getação nativa. Já as plantações 
de cana-de-açúcar para a obten-
ção do etanol causam, entre ou-
tros, o empobrecimento do solo, 
além de utilizar extensas áreas que 
poderiam ser aproveitadas para a 
produção agrícola alimentar.

Atividade 4

O petróleo e o gás natural são 
fontes de energia que um dia po-
dem acabar, pois suas reservas 
demoram milhares de anos para se 
formar. Além disso, a queima de 
combustíveis derivados do petró-
leo libera gases que poluem o ar.

Atividade 5

Esta atividade permite que os 
estudantes identifiquem, além dos 
combustíveis que movimentam 
automóveis, caminhões, aviões, 
navios e outros meios de transpor-
te, os muitos produtos de nosso 
dia a dia que são derivados do pe-
tróleo e que normalmente não as-
sociamos com esse recurso, como 
o fornecimento de matérias-pri-
mas para fabricação de plásticos, 
borrachas sintéticas, cosméticos, 
fertilizantes e tintas.
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Como vimos, as usinas hidrelétricas transformam a força do movimento da 

água em eletricidade. Porém, em alguns períodos, quando há falta de chuvas, 

a quantidade de água nos reservatórios diminui muito. As consequências para 

o abastecimento não só de água, mas também de energia elétrica para a popu-

lação, para a indústria e para a agricultura podem ser muito graves. 

Não é só a seca que pode alterar o funcionamento de uma usina hidrelétrica. 

Quando chove muito em um lugar, a população também pode enfrentar pro-

blemas. Leia a notícia:

As comportas de duas usinas hidrelétricas [Machadinho e Itá] foram abertas, no 

Rio Grande do Sul, devido ao grande volume de chuvas na região. [...] Em poucos 

minutos, o rio Lajeado transbordou e invadiu lojas e a biblioteca pública [...] muita 

gente ainda está arrumando a casa, invadida por alagamentos na quarta-feira (2). 

Por excesso de chuvas, comportas de hidrelétricas são abertas no RS. G1 RS, 4 dez. 2015. 

Disponível em: <http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2015/12/por-excesso-de-

chuvas-comportas-de-hidreletricas-sao-abertas-no-rs.htmlfola>. Acesso em: jan. 2018. 

6  Pensando no funcionamento das usinas hidrelétricas e nos impactos às áreas 

próximas a elas, conversem, em duplas, sobre os possíveis problemas causados 

pelo excesso e pela escassez de chuvas nessas regiões. Apresentem suas con-

clusões à turma. Resposta pessoal. 

Mapa elaborado pelos autores em 2017 com base em: IBGE. Atlas nacional 
digital do Brasil 2016. Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: ago. 2017. 

Brasil: usinas hidrelétricas – 2015
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 Veja no mapa onde estão lo-

calizadas as principais hidrelé-

tricas brasileiras.

7  Há usinas hidrelétricas no esta-

do onde você mora? Em caso 

afirmativo, pesquise mais infor-

mações sobre elas e registre no 

caderno. Resposta pessoal. 

8  Em quais regiões as usinas hi-

drelétricas estão concentradas? 

Por quê? Registre suas respos-

tas no caderno.
No centro-sul do país.
Grandes cidades brasileiras, como São 

Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre, estão situadas nessa região e 
são grandes consumidoras de energia elétrica. Essa é a região mais 
industrializada do país.
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Atividade 6

Ressalte que, para produzir 
energia, o movimento das turbinas 
nas hidrelétricas depende da 
quantidade e da velocidade da 
água que entra no sistema. Quan-
do chove pouco, os reservatórios 
ficam com menos água, o que 
compromete a movimentação das 
turbinas e, consequentemente, a 
geração de energia. Explique aos 
estudantes como o racionamento 
de energia elétrica busca mitigar 
os efeitos da redução dos níveis 
de água dos reservatórios.

Em relação ao excesso de chuva, 
espera-se que os estudantes indi-
quem que os alagamentos causa-
dos pelo transbordamento dos 
reservatórios ou pela abertura de 
comportas trazem muitos prejuízos 
para a população.

Texto complementar

A eletricidade

A eletricidade está sempre aí, pronta para saltar. [...] a eletricida-

de é mesmo um raio domesticado, que a gente acende e apaga à 

vontade. Sua força [é] bruta para mover fábricas, iluminar cidades, 

rodar vagões de trens de ferro. Mas é suficientemente delicada, tam-

bém, para fazer funcionar o ferro elétrico, ou a televisão. Pode até ser 

congelada e embalada em [...] pilhas, para lanternas ou radiozinhos.

[...]

Dizem que a maior parte da eletricidade que usamos vem das 

quedas-d’água, das cachoeiras naturais ou das represas... [...] 

[...] a eletricidade não está na água das cachoeiras, está no peso 

com que ela cai e move os dínamos, ou geradores. Mas também não 

está neles. Está na velocidade com que eles giram, no giro. Surge, 

assim, sem gastar água, nem o dínamo. Gera-se a si mesma, como 

um milagre. [...]

O mais incrível é que a eletricidade flui por fios elétricos, invisível. 

Sai andando silenciosa pelos fios de alta-tensão.

RIBEIRO, Darcy. No•›es de coisas. São Paulo: FTD, 2001. p. 27.
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 Meios de transporte e comunicação

O crescimento das cidades, principalmente no século XXI, deve-se em gran-

de parte ao avanço das tecnologias de comunicação e de transporte. Assim, 

devemos estar atentos à rápida transformação na forma de nos comunicar para 

entender como as cidades crescem e se relacionam umas com as outras. 

Para as mercadorias chegarem ao consumidor, o campo e a cidade devem 

estar ligados pelas redes de circulação, por onde passam os meios de trans-

porte, e pelas redes de comunicação, por onde as pessoas trocam informações. 

No Brasil, podemos destacar quatro principais meios de transporte: o rodoviário 

(carros, caminhões, ônibus e motocicletas), o ferroviário (trens), o aquático (na-

vios, barcos, etc.) e o aéreo (aviões).

1  Observe as fotografias, que mostram grandes mudanças, e responda às ques-

tões a seguir.

a) Quais são as principais mudanças ocorridas nas paisagens apresentadas?

b) O que permanece igual?

A rodovia com a finalidade de circulação de veículos automotores.

2  No município onde você mora, qual é o meio de transporte mais utilizado pe-

la população e qual é o mais utilizado para o transporte de mercadorias?

Resposta pessoal.

A rodovia teve a pista duplicada e alargada, foram construídos viadutos e alças 
de acesso, houve desmatamento e urbanização do entorno. A circulação de 
veículos se tornou mais intensa.

 ❱ Via Anhanguera, rodovia estadual paulista, 
em 1957.

 ❱ Via Anhanguera na altura de Campinas, 
no estado de S‹o Paulo, em 2014.
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Atividade 1

Sugira que, inicialmente, os es-
tudantes se concentrem nas prin-
cipais características de cada fo-
tografia para, em seguida, analisar 
as mudanças e as permanências. 

Atividade 2

Aproveite e proponha questões 
para os estudantes relacionadas 
às suas vivências com os diferen-
tes tipos de meios de transporte: 
quais costumam utilizar com maior 
frequência, quais nunca utilizaram, 
quais são as vantagens e desvan-
tagens de cada um deles.

Livro
IBGE. Redes e fluxos do territ—rio Ð Liga•›es aŽreas. Rio de Janeiro: IBGE, 2013.
O livro apresenta uma análise dos fluxos aéreos de passageiros e carga, com texto, dados 

e mapas desde a década de 1970 até a década de 2010. Essas informações permitem a com-
paração entre diferentes períodos e mostram a evolução desse meio de transporte no Brasil.

Sugestão de... 
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Atividade 5

Apresente aos estudantes alguns 
locais do Brasil onde o barco é mui-
to usado como meio de locomoção, 
como na Amazônia, no Pantanal e 
no litoral. Se possível, leve algumas 
fotos para a sala de aula que repre-
sentem o uso e a importância desse 
meio de transporte no dia a dia das 
pessoas dessas regiões. 

Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido

Como as pessoas se locomovem e se orientam no dia a dia? Conheça melhor 

alguns meios de transporte.

O carro ou automóvel é um meio de transporte individual, ou seja, ele é 

propriedade particular e transporta poucos passageiros quando comparado aos 

transportes coletivos. 

Além dos carros, as pessoas costumam usar os ônibus para se deslocar em 

muitas cidades brasileiras. O ônibus é um meio de transporte coletivo, ou seja, 

ele é geralmente de propriedade pública ou de uma empresa e transporta mui-

tos passageiros de uma só vez. 

Outra opção de transporte 

coletivo é o metrô. De metrô, 

você chega com rapidez ao seu 

destino, evitando os transtornos 

do trânsito. Além disso, colabora 

para melhorar a qualidade do ar 

da cidade, pois o metrô é um 

meio de transporte que não po-

lui a atmosfera.

Em diversas localidades do 

país, existem rios que podem ser 

usados como “estradas”. Na re-

gião Amazônica, por exemplo, 

os rios são importantes vias de 

circulação. Por eles, navegam 

embarcações que transportam 

pessoas, alimentos, remédios e 

outras mercadorias. 

3  Você já andou de ônibus no município onde você mora? Resposta pessoal.

4  Aponte os aspectos positivos do metrô como meio de transporte.  

5  Você já utilizou um barco para ir de um local a outro? Em caso afirmativo, con-

te sua experiência aos colegas e ao professor. Resposta pessoal.

É rápido e não polui a atmosfera.

 ❱ Estação de metrô na cidade do Rio de Janeiro,

no estado do Rio de Janeiro, em 2016. 
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No Brasil, podemos destacar 
quatro principais meios de trans-
porte: rodoviário, ferroviário, aquá-
tico e aéreo. 

As ferrovias são mais caras no 
seu processo de implantação, mas 
quando começam a operar com-
pensam o investimento e dão 
maior retorno. A possibilidade de 
transportar grande volume de mer-
cadorias por viagem torna o custo 
do transporte ferroviário mais bai-
xo que o do transporte rodoviário.

O transporte aquático é bastan-
te utilizado na Amazônia, no Pan-
tanal e no litoral brasileiro.

O transporte rodoviário é mais 
caro do que os transportes ferroviá-
rio e aquático por vários motivos: o 
volume transportado por viagem é 
menor; principalmente por causa 
das grandes distâncias no Brasil, o 
custo do combustível, da manuten-
ção dos veículos e das estradas, dos 
seguros, dos pedágios é maior; há 
despesas de alojamento e de refei-
ções dos motoristas; etc.

Para entender melhor a distri-
buição da matriz de transporte 
brasileira, veja o gráfico abaixo.

IBGE. Brasil em nœmeros 2016. 

Gráfico 15.1. Rio de Janeiro, 

2016. p. 318.

Brasil: matriz de transporte de 

cargas, por modalidade Ð 2015
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Além das redes de transporte, as cidades e o campo também se integram a 

vários outros lugares do mundo pelas redes de comunica•‹o, que são formadas 

por meios de comunicação como jornais, revistas, rádio, televisão, telefone, fax, 

e-mail, carta, internet e redes sociais.

8. a) Em geral, o 
rádio e a televisão 
são os meios de 
comunicação mais 
utilizados. Também 
são muito usados 
o telefone e a 
internet.

C
h

ic
o

 F
e

rr
e

ir
a
/P

u
ls

a
r 

Im
a
g

e
n

s

6  Em relação aos meios de comunicação que você conhece e utiliza, responda:

a) Quais você usa para se comunicar com outras pessoas?

Resposta pessoal. Os estudantes poderão citar internet (e-mail, aplicativos

e redes sociais), telefone, carta, etc. 

b) Quais você usa para obter informações?

Resposta pessoal. Os estudantes poderão citar internet (e-mail, aplicativos 

e redes sociais), sites de busca e pesquisa, TV, rádio, revistas, etc. 

7  Você conhece pessoas que moram longe, em outros estados ou países? Como 

você se comunica com elas? Resposta pessoal.

8  Converse com os colegas e o professor sobre os seguintes aspectos. 

a) Como um morador da área rural obtém informações sobre a cidade? E como 

um morador da cidade obtém informações sobre o campo? 

b) Você acredita que as formas de obter informações e de se comunicar mu-

daram com o passar dos anos? Explique. 

Respostas pessoais.

 ❱ Rádio comunitária 
da comunidade 
ribeirinha de 
Cabeceira do Amorim, 
na Reserva Extrativista 
Tapajós-Arapiuns, em 
Santarém, no estado 
do Pará, em 2017. 
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Converse com os estudantes so-
bre o crescente uso de aplicativos 
e das redes sociais na comunicação 
entre pessoas e grupos.

Além dos exemplos citados, o 
correio ainda é um meio utilizado 
no Brasil para transmitir informa-
ções. Parte da população costuma 
enviar cartas. Atualmente, com a 
ampliação do e-commerce, o cor-
reio é muito importante para as 
entregas de mercadorias.

A população mundial hoje é de 
um pouco mais de 7 bilhões de ha-
bitantes. Apesar de a internet ser 
um dos mais importantes meios de 
comunicação na atualidade, em 
2015, 3,2 bilhões de pessoas usa-
vam a internet. Isto é, mais de 4 
bilhões de pessoas ainda não estão 
conectadas à rede mundial de 
computadores. Explore algumas 
questões com os estudantes, 
como: “Em que parte do mundo há 
mais pessoas conectadas?”; “E no 
Brasil, o que acontece?”.

No gráfico abaixo, destacamos 
com a cor verde a coluna do ano 
de 2015, mencionado logo acima.
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G1. Disponível em: 

<http://g1.globo.com>. 

Acesso em: 10 set. 2017.

População on-line

Pessoas 

conectadas à 

internet já são 

3,2 bilhões
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Leia o poema da poetisa e escritora brasileira Geni Guimar‹es. 

Aviso

Olha aqui, moço: 

Aquela história 

Que você inverteu, 

Meus avós explicaram para meus pais, 

Meus pais explicaram para mim, 

Eu já expliquei para os meus filhos, 

Meus filhos vão contar para os filhos 

deles: Cuidado, pois.

GUIMARÃES, Geni. Da flor o afeto, da 

pedra o protesto. Barra Bonita: Ed. da 
Autora, 1981.

1  O que você entendeu do poema acima? Conte aos colegas. Resposta pessoal.

2  Seus avós, pais ou outras pessoas mais velhas contam histórias sobre como se 

vivia no passado? Se sim, conte alguma dessas histórias para os colegas.

3  Por que é importante preservar as tradições e os conhecimentos das pes-

soas mais velhas? Resposta pessoal.

Resposta pessoal.

Para iniciar

UNIDADE 3 172

Capítulo

10 O uso da linguagem 
e a mem—ria

 ❱ Contadora narra histórias para 
estudantes no espaço de leitura da 

Escola Municipal Santa Luzia (Fazenda 
Estreitão), na zona rural de Bom Jesus do 

Tocantins, no estado do Tocantins. 
Fotografia de 2014.
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 Objetivos do capítulo

• Comparar o uso de diferentes 
linguagens no processo de co-
municação. 

• Analisar o processo de transmis-
são oral de tradições e costumes. 

• Refletir sobre a construção da 
memória de diferentes grupos 
sociais. 

• Destacar a importância da luta 
de grupos sociais para a preser-
vação de suas memórias. 

 Habilidades abordadas  
neste capítulo

BNCC
 EF05GE02   Identificar dife-

renças étnico-culturais e desigual-
dades sociais entre grupos em 
diferentes territórios.

BNCC
 EF05GE06   Identificar e com-

parar transformações dos meios 
de transporte e de comunicação.

BNCC
 EF05HI01   Identificar os pro-

cessos de formação das culturas 
e dos povos, relacionando-os com 
o espaço geográfico ocupado.

BNCC
 EF05HI05   Associar o concei-

to de cidadania à conquista de 
direitos dos povos e das socieda-
des, compreendendo-o como 
conquista histórica.

BNCC
 EF05HI06   Comparar o uso 

de diferentes linguagens no pro-
cesso de comunicação e avaliar os 
significados sociais, políticos e 
culturais atribuídos a elas.

BNCC
 EF05HI07   Identificar os pro-

cessos de produção, hierarquiza-
ção e difusão dos marcos de me-
mória e discutir a presença e/ou a 
ausência de diferentes grupos que 
compõem a sociedade na nomea-
ção desses marcos de memória.

BNCC
 EF05HI08   Identificar formas 

de marcação da passagem do tem-
po em distintas sociedades, in-
cluindo as populações indígenas.

BNCC
 EF05HI10   Inventariar os pa-

trimônios materiais e imateriais da 
humanidade e analisar mudanças 
e permanências desses patrimô-
nios ao longo do tempo.

Tema contemporâneo

• Diversidade cultural

 Orientações didáticas

Para iniciar

Geni Guimarães é uma poetisa e escritora 
brasileira. Ela nasceu em 1947 no município pau-
lista de São Manuel, e iniciou sua carreira literá-
ria escrevendo poemas para jornais de Barra 
Bonita, no mesmo estado. Faz parte do movi-
mento negro desde a década de 1980 e suas 
obras refletem a preocupação com a cultura 
afro-brasileira e com os conflitos raciais no Brasil.

Explore o poema com os estudantes, rela-
cionando as preocupações da autora com as 
relações raciais no Brasil ao trecho do poema 
“aquela história / que você inverteu”. Prova-
velmente, ela está se referindo a uma expe-
riência vivida pelos seus antepassados e con-
tada de forma diferente por outras pessoas. 

Explique aos estudantes que as histórias 
podem ser pessoais, familiares, da vizinhança, 
do bairro, da cidade ou mesmo de espaços e 
de comunidades maiores.
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 Linguagem e comunicação

A linguagem surgiu provavelmente há cerca de 40 mil anos. Com ela, diver-

sas formas de comunicação foram inventadas pelos seres humanos. O modo 

como nos comunicamos hoje é diferente da maneira como nossos antepassados 

se comunicavam. Os elementos representados 
nesta página não estão em
mesma proporção de tamanho.

1  As imagens mostram invenções que possibilitam diferentes formas de comu-

nicação. Quais são as semelhanças e as diferenças entre elas? Resposta pessoal.

2  Quais dessas formas de comunicação você costuma utilizar em seu cotidiano? 

3  Em sua opinião, qual é a importância da comunicação para a organização da 

sociedade? Resposta pessoal.

Resposta pessoal.
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 Orientações didáticas

Este capítulo aborda o surgi-
mento da linguagem, o modo 
como ela é utilizada para comuni-
car ideias e as diferentes formas de 
registro e memória das comunida-
des. Trabalhe a linguagem como 
parte da cultura e suporte de sua 
veiculação.

Explore a linha do tempo com os 
estudantes identificando os meios 
de comunicação. Explique que as 
cartas são muito antigas. Antes de 
serem entregues pelo correio, eram 
levadas por mensageiros. O telé-
grafo e o telefone foram inventados 
no século XIX. O fax foi inventado 
em 1851, mas só se popularizou cer-
ca de um século depois. O celular, 
inicialmente um telefone móvel, 
sem fios, começou a ser desenvol-
vido na década de 1940 e começou 
a ser popularizado a partir da dé-
cada de 1970. A internet começou 
a se desenvolver na década de 
1960, e tornou-se a rede mundial 
de troca de informações que co-
nhecemos em nossos dias na déca-
da de 1990. O smartphone reúne 
múltiplas funções que pertenciam 
anteriormente a diversos aparelhos 
e mudou bastante a forma como as 
pessoas se comunicam.

Atividade 1

Como semelhança, é possível 
destacar que todas são maneiras de 
os indivíduos transmitirem pensa-
mentos, informações e sentimentos 
para outras pessoas. Há inúmeras 
diferenças, como o uso da escrita 
ou da fala, a comunicação próxima 
e a distante, o uso de símbolos, en-
tre outras possibilidades.
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S’mbolos

Atualmente, é muito comum o uso de s’mbolos na co-

municação. Alguns símbolos podem ser compreendidos 

por diferentes povos, independentemente do idioma fala-

do por eles. Por esse motivo, os símbolos são muito utili-

zados para substituir, por exemplo, avisos, comunicados e 

proibições por escrito. 

Essa maneira de se comunicar também é utilizada em redes sociais e aplicativos 

de troca de mensagens. Os emojis, por exemplo, servem tanto para representar 

objetos como para demonstrar emoções – por meio das chamadas “carinhas”.

1  Escreva uma palavra ou frase que explique cada um dos símbolos abaixo.

S’mbolo:

representação 
que substitui um 
objeto, uma ideia, 
um sentimento ou 
uma mensagem.

Acessibilidade. Reciclagem.Proibido jogar lixo no chão.

2  Você utiliza símbolos para se comunicar? Se sim, em quais situações? 

Resposta pessoal.

3  Agora, imagine que você está conversando com um colega da sala de aula por 

meio de um aplicativo de troca de mensagens. No caderno, escreva como seria 

esse diálogo, utilizando o tipo de linguagem típico desse meio de comunicação. 

Resposta pessoal.

4  Quais são as principais diferenças entre escrever uma mensagem para o cole-

ga e uma redação na escola?

Resposta pessoal.
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 Orientações didáticas

Pergunte aos estudantes que 
símbolos eles observam no trajeto 
da moradia para a escola. Se achar 
pertinente, faça na lousa um qua-
dro com os símbolos apontados 
por eles e proponha que escrevam 
os significados desses símbolos. 
Ressalte que as placas de trânsito 
geralmente apresentam símbolos 
e estes precisam ser bem visíveis e 
de fácil entendimento. 

Atividade 3

É importante lembrar que a es-
crita escolar deve seguir a norma-
-padrão do português, enquanto a 
escrita na internet é mais livre e 
diversificada.
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 Os diferentes idiomas

Estima-se que existam mais de 6 mil idiomas diferentes no mun-
do. O mais falado é o mandarim, língua oficial da China. O hindi, 
idioma oficial da Índia, é o segundo mais falado. O português é o 
sétimo. O inglês, por sua vez, é o idioma mais popular do mundo.

O português é o idioma oficial do Brasil, mas não é o único falado no país. 
Segundo o Censo 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
274 idiomas indígenas também são falados no país.

O português também é falado em outros países. Veja o mapa. 

Idioma:

língua falada 
por um povo.

1  Converse sobre as questões abaixo com os colegas e o professor. 

a) Conforme o mapa, em que países, além do Brasil, o português é o 

idioma oficial? 

b) Por que países tão distantes entre si e de culturas tão diferentes têm o por-

tuguês como língua oficial?

2  Você conhece pessoas que falam outros idiomas além do português? Se sim, 

quais idiomas? Em qual contexto essas pessoas aprenderam outro idioma?
Respostas pessoais. Os estudantes podem mencionar casos em que as pessoas 
aprenderam com membros da família, sejam imigrantes, sejam indígenas; em 
escolas específicas de idiomas por objetivos profissionais ou para turismo e lazer; 
entre outros.

Porque esses territórios e suas populações 
nativas foram colonizados pelos portugueses.

Elaborado com base em: COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA. 
Disponível em: <www.cplp.org/id-2597.aspx>. Acesso em: fev. 2018. 

Países em que a língua portuguesa é o idioma oficial – 2017
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Portugal, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Guiné Equatorial, São Tomé e Príncipe, 

Angola, Moçambique e Timor-Leste.
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Atividade complementar

Com a ajuda de dicionários, explore semelhanças que algumas palavras e línguas latinas têm entre si. Selecione palavras em 
português, espanhol, francês e italiano e faça um quadro na lousa. Veja o modelo a seguir.

Português Espanhol Francês Italiano

bem bien bien bene

amigo amigo ami amico

açúcar azúcar sucre zucchero

Leve para a sala de aula um mapa-múndi e mostre à turma os países onde as línguas de origem latina são faladas.

 Orientações didáticas

Nesta página, os estudantes en-
tram em contato com as línguas 
mais faladas atualmente. Essas in-
formações ajudam a compreender 
o mundo atual, globalizado, em 
que o aprendizado de outras lín-
guas é importante para o desen-
volvimento da desenvoltura do 
estudante. 

O latim era a língua falada em 
Roma e, posteriormente, nas re-
giões dominadas pelo Império Ro-
mano. O português surgiu das 
transformações pelas quais passou 
o latim falado na península Ibérica. 
Outras línguas latinas modernas 
são o espanhol, o francês, o italiano 
e o romeno, além de dialetos fala-
dos por pequenos grupos, como o 
romanche, o catalão, o galego e o 
provençal.
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Desafio

Estudiosos do assunto acreditam que os deslocamentos dos primeiros grupos 

humanos ao longo do tempo, com o posterior isolamento de diferentes grupos, 

proporcionaram o surgimento de línguas diferentes. Algumas dessas línguas desa-

pareceram, e outras se modificaram, dando origem às diversas línguas faladas hoje 

no mundo.

A origem dessa diversidade de línguas também foi explicada por diferentes mitos 

e lendas.  

Segundo o livro sagrado dos cristãos, falava-se uma só língua na Terra. Naquela 

época, em que não havia dificuldade de comunicação, as pessoas resolveram cons-

truir uma torre muito alta, 

chamada Torre de Babel, 

cujo topo deveria tocar o 

céu, para morarem ao re-

dor dela e não se espalha-

rem pelo mundo.

Mas Deus não gostou 

da ideia e destruiu a Torre 

de Babel. Depois,  espalhou  

as pessoas sobre a Terra 

fazendo-as falar diferentes 

idiomas para que não se 

entendessem mais. 

1  Com mais dois colegas, procurem em sites ou em livros da biblioteca da escola 

em qual região do mundo a Torre de Babel teria sido construída.

2  A seguir, procurem outros mitos e lendas que, como o da Torre de Babel, expli-

quem a diversidade de línguas que há entre os seres humanos. 

 ❱ Representação da 
Torre de Babel, de 

Galambos Tam‡s, [s.d.].
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Atividade complementar

Diferentes lendas e mitos 
contam histórias sobre a ori-
gem das línguas. 

Muitas tribos indígenas da 
América do Norte, da América 
Central e da Amazônia contam 
que houve um grande dilúvio 
e que depois dele as pessoas 
estavam dispersas e falando 
línguas diferentes. 

Na mitologia persa, Arimã, 
um espírito do mal, criou a di-
versidade linguística para evi-
tar que os seres humanos con-
versassem.

Povos africanos contam que 
no início havia uma única tribo, 
que falava uma só língua, mas 
depois de um grande período 
de fome as pessoas, enlouque-
cidas, começaram a pronunciar 
palavras desconhecidas e a se 
espalhar para outros lugares. 

Proponha aos estudantes 
que, em grupos, criem uma 
história sobre a origem das 
diferentes línguas do mundo 
e compartilhem sua história 
com a turma.

 Orientações didáticas

Esta página apresenta o mito da 
Torre de Babel, que narra a origem 
das línguas, com o objetivo de levar 
os estudantes a refletir sobre os sig-
nificados sociais e culturais atribuí-
dos à linguagem. 

Estudar o processo de formação 
das línguas é uma forma de desco-
brir que até o que falamos tem uma 
história. Essa ideia não é muito evi-
dente no cotidiano, já que costu-
mamos naturalizar nossa língua e 
assumir que ela não se transforma 
ao longo do tempo. Porém, todas 
as línguas humanas estão em cons-
tante transformação, provocada 
tanto por mudanças nas relações 
sociais como pelo contato com ou-
tras línguas.
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BRASIL. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Acessibilidade Brasil. Dicionário da Língua Brasileira de Sinais. 
Disponível em: <www.ines.gov.br>. Acesso em: ago. 2017. 
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A legislação brasileira reconhece a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como 

a segunda língua oficial do país. A Libras é a língua utilizada pela maioria das 

pessoas da comunidade surda brasileira, que se comunica utilizando o movi-

mento das mãos e expressões faciais e corporais. 

Como o português, a Libras tem regras gramaticais próprias e pode ser 

aprendida e utilizada por qualquer pessoa – surda ou não. Conheça o alfabeto 

em Libras.

1  Vamos conhecer melhor a Língua Brasileira de Sinais?

 ● Com a ajuda do professor e dos colegas, pesquisem em livros, dicionários e 

sites da internet informações sobre os principais sinais usados em Libras. 

Investiguem também quantas pessoas usam essa língua no Brasil.

 ● Depois, converse com os colegas e o professor sobre as principais informações 

encontradas durante a pesquisa.

 ● No final, com as informações encontradas, montem um cartaz ilustrado sobre 

a Libras.

Pesquise

177 CAPÍTULO 10

 Orientações didáticas
Explique para os estudantes o 

funcionamento da Língua Brasilei-
ra de Sinais (Libras) e como a in-
clusão deve funcionar no ambiente 
escolar. Estudantes com deficiência 
têm vivências diferentes de outros 
estudantes e suas experiências de 
vida podem ser compartilhadas.

Site

Dicion‡rio da L’ngua Brasileira de Sinais Ð Libras. Disponível em: <www.ines.gov.br/
dicionario-de-libras/main_site/libras.htm>. Acesso em: jan. 2018. 

O dicionário apresenta uma ampla coleção de palavras organizadas por assunto e com 
um vídeo demonstrativo para cada uma. 

Sugestão de... 
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1  As línguas dos Tupi forneceram palavras para o português que falamos no Brasil. 

Pesquise palavras de origem tupi que você conhece e complete o quadro.

Palavra Significado

Amapá o lugar da chuva

pipoca pele estourada

capim folha fina

tatu casco denso

Sergipe rio dos siris

2  Depois, com a ajuda do professor e dos colegas, monte um mural com as pala-

vras pesquisadas.

Pesquise

Antes da chegada dos portugueses no território que hoje é o Brasil havia grande varie-

dade de povos e culturas indígenas. Atualmente, muitos grupos lutam para preservar suas 

tradições, que muitas vezes não são respeitadas por não indígenas. Uma dessas tradições é 

a língua. 

Acredita-se que havia mais de 1 200 línguas indígenas quando os portugueses aqui 

chegaram. A dizimação dos povos indígenas por doenças e pela violência praticada contra 

eles ao longo da história fez com que muitas línguas desaparecessem. Atualmente, segun-

do o IBGE, 274 línguas indígenas são faladas no Brasil e algumas delas podem desapare-

cer por causa do pequeno número de falantes.

As línguas indígenas mais influentes eram as dos Tupi, faladas por 

grande parte dos povos que viviam no litoral do Brasil quando os 

portugueses chegaram à América. O contato frequente entre os por-

tugueses e as várias tribos tupis resultou em um interc‰mbio cultural entre eles.

Um dos resultados desse intercâmbio foi a integração de palavras indígenas ao portu-

guês falado no Brasil. Nomes de lugares, de alimentos e de animais, entre outros, foram 

ensinados aos portugueses e se tornaram parte da cultura brasileira. 

Saiba mais

Interc‰mbio:

troca entre dois 
grupos diferentes.

Sugestões de palavras de origem tupi: mandioca, 
baiacu, buriti, caatinga. 
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Texto complementar
A respeito das línguas indígenas que eram 

faladas no território brasileiro quando os 
colonizadores portugueses chegaram e tam-
bém do intercâmbio cultural que resultou do 
contato frequente entre esses dois povos, 
recomendamos a leitura do texto a seguir.

Línguas gerais
Nos primeiros tempos da colonização por-

tuguesa no Brasil, a língua dos índios Tupinam-

bá (tronco Tupi) era falada em uma enorme 

extensão ao longo da costa atlântica. Já no 

século XVI, ela passou a ser aprendida pelos 

portugueses, que de início eram minoria diante 

da população indígena. Aos poucos, o uso des-

sa língua, chamada de Brasílica, intensificou-se 

e generalizou-se de tal forma que passou a ser 

falada por quase toda a população que integra-

va o sistema colonial brasileiro. 

Grande parte dos colonos vinha da Europa 

sem mulheres e acabavam tendo filhos com índias, 

 Orientações didáticas

Pesquise

O significado e a etimologia das 
palavras de origem tupi sugeridas 
podem ser encontrados no dicio-
nário on-line de língua portuguesa 
Michaelis, disponível em: <http://
michaelis.uol.com.br>. Acesso em: 
jan. 2018. 

Aproveite para comentar com os 
estudantes que atualmente há lín-
guas indígenas oficializadas como 
segunda língua em alguns municí-
pios brasileiros. Em São Gabriel da 
Cachoeira, no Amazonas, por 
exemplo, são três línguas indíge-
nas oficiais: o nheengatu, o tukano 
e o baniwa. Em Tacuru, no Mato 
Grosso do Sul, a língua indígena 
oficial é o guarani. Por isso, todos 
os serviços públicos básicos na 
área de saúde e as campanhas de 
prevenção de doenças passaram a 
ser feitos em todas essas línguas, 
além do português.
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 Tradições orais e memória

A preservação das tradições e da memória é muito importante para os indi-

víduos e também para os diferentes grupos que formam a sociedade. Ela é tão 

importante que se tornou um direito dos cidadãos assegurado por lei na 

Constituição brasileira. 

No mundo de hoje, existem muitos recursos para registrarmos nosso hábito, 

nossas atividades, nossos modos de vida. As redes sociais são um desses recursos. 

Por meio de textos e imagens (vídeos, fotografias, gifs, entre outros) registramos 

e compartilhamos momentos importantes e também cotidianos de nossa vida.

Usando registros como esses, uma pessoa pode se lembrar de suas expe-

riências vividas e guardá-las. Esse conjunto de lembranças é o que chamamos 

de memória individual.

1  Hoje existem muitos recursos que podemos utilizar para registrar não apenas 

fatos importantes, como festas de aniversário ou casamento, mas também even-

tos diários, cotidianos, como o recreio com os colegas. Converse com seus pais, 

avós ou responsáveis sobre como as pessoas registravam acontecimentos im-

portantes no passado. Depois, converse com os colegas sobre suas descobertas.

2  Seus pais, avós ou responsáveis já utilizaram as redes sociais para registrar al-

guma memória individual deles? Quais?

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.

 ❱ Indígenas registram 

com celulares os Jogos 

Mundiais dos Povos 

Indígenas (JMI), ocorridos 

em outubro de 2015, em 

Palmas, no estado do 

Tocantins.
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 Orientações didáticas

Esta página estabelece relações 
entre as tradições orais e a memória. 
É importante que os estudantes 
percebam que a escrita não é a 
única forma de preservação de in-
formações sobre o passado; a 
memória e a tradição oral são as 
formas mais antigas de transmissão 
de conhecimentos.

de modo que a Língua Brasílica era a língua ma-
terna dos seus filhos. Além disso, as missões 
 jesuítas incorporaram essa língua como instru-
mento de catequização indígena. O padre José de 
Anchieta publicou uma gramática, em 1595, inti-
tulada Arte de Gramática da Língua mais usada 
na Costa do Brasil. [...] 

A partir da segunda metade do século XVII, 
essa língua, já bastante modificada, [...] passou 
a ser conhecida pelo nome Língua Geral. Mas é 
preciso distinguir duas Línguas Gerais no Brasil 

colônia: a paulista e a amazônica. Foi a primeira 
delas que deixou fortes marcas no vocabulário 
popular brasileiro ainda hoje usado (nomes de 
coisas, lugares, animais, alimentos etc.) e que 
leva muita gente a imaginar que “a língua dos 
índios é (apenas) o Tupi”. [...]

LÍNGUAS gerais. PIB Socioambiental. Disponível 
em: <https://pib.socioambiental.org/ pt/c/no-brasil-
atual/linguas/linguas-gerais>. Acesso em: set. 2017.
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Para os historiadores, a memória que mais interessa é a chamada memória 

coletiva ou social. A memória coletiva pode ser o conjunto de lembranças de 

uma família, de um grupo social, de um povo ou de um país e é, geralmente, 

passada de geração em geração.

Muitos povos preservam suas tradições e memórias transmitindo-as oralmen-

te por meio de histórias que lembram as pessoas de alguns fatos considerados 

essenciais.

3  Escreva uma frase explicando o que é uma tradição oral. Lembre-se de que a 

frase tem de fazer referência aos temas trabalhados neste capítulo.

Resposta pessoal.

4  Por que as tradições orais são importantes para a organização da sociedade? 

Converse com os colegas e o professor sobre esse tema. Resposta pessoal.

 ❱ Grupo de griots narrando histórias tradicionais em apresentação no México, em 2016. Em algumas 
sociedades africanas, os griots eram os responsáveis pela preservação e transmissão da memória de 
seu povo.
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 Orientações didáticas

Os conceitos de memória cole-
tiva e memória individual são mui-
to importantes para a reflexão 
histórica. Ao longo do tempo, os 
indivíduos e os grupos humanos 
desenvolveram diferentes manei-
ras de preservar a memória de 
acontecimentos importantes.

Nesse sentido, há uma relação 
profunda entre a preservação da 
memória e o conhecimento históri-
co. Enquanto a memória é produzi-
da por grupos sociais variados, o 
conhecimento histórico é fruto do 
trabalho dos historiadores. Por isso, 
pode-se dizer que todas as socie-
dades possuem memórias coletivas 
e individuais, mas nem todas pos-
suem um conhecimento histórico e 
sistematizado. Nesse caso, é im-
portante demonstrar como o pró-
prio registro da memória tem uma 
história e que, ao longo do tempo, 
os grupos humanos criaram manei-
ras muito diferentes de fazê-lo.

Texto complementar

A respeito dos conceitos história e memória, 
recomendamos alguns extratos da obra de 
Jacques Le Goff. 

A memória, como propriedade de conservar 

certas informações, remete-nos em primeiro lu-

gar a um conjunto de funções psíquicas, graças 

às quais o homem pode atualizar impressões ou 

informações passadas, ou que ele representa co-

mo passadas. 

[...]

[...] Do mesmo modo, a memória coletiva foi 

posta em jogo de forma importante na luta das 

forças sociais pelo poder. Tornar-se senhores da 

memória e do esquecimento é uma das grandes 

preocupações das classes, dos grupos, dos indi-

víduos que dominaram e dominam as sociedades 
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Quando ainda não havia
O rádio e a televisão 
E os jornais não chegavam 
Pra toda população 
O folheto de CORDEL 
Era o JORNAL DO SERTÃO 

Lendo folhetos, então 
O nosso povo sabia 
Lenda de rei e princesa 
E fato que acontecia... 
Por ser cultura do povo 
Inda resiste hoje em dia.

VIANA, Arievaldo. Disponível em: <http://portaldoprofessor.mec.
gov.br/storage/materiais/0000015231.pdf>. Acesso em: jan. 2018.

Nós conhecemos muitas histórias e temos vários costumes, principalmente, 

por causa da transmissão oral. Esse é o caso dos saberes sobre o cultivo da 

mandioca e sua utilização como alimento e sobre como fazer uma feijoada, por 

exemplo. Se não tivessem sido passados de geração em geração, possivelmen-

te teríamos perdido esses conhecimentos.

Hoje, muitos desses saberes e fazeres são registrados em livros e imagens 

para que sejam preservados. 

5  Em sua comunidade, existem pessoas que preservam as tradições do passado 

contando histórias? Como isso ocorre? Resposta pessoal.

6  Converse com os colegas e o professor sobre:

a) algumas canções tradicionais da comunidade em que vocês vivem;

b) alguns pratos típicos da região onde vocês moram.

Uma forma importante de preservar a memória coletiva no Brasil é a literatura de cordel. 

Esse gênero popular escrito, que se originou da tradição oral transmitida por poetas da região 

Nordeste, consiste em narrativas para compartilhar notícias e histórias. Vamos ler um cordel?

 ● Agora é sua vez: com um colega, escolham um tema e façam um poema em forma de 

cordel. Resposta pessoal.

Assim também aprendo

181 CAPÍTULO 10

 Orientações didáticas

Nas atividades desta página, os 
estudantes são incentivados a 
identificar a memória coletiva 
como um elemento que ajuda a 
preservar a cultura de um grupo 
social, transmitindo-a de uma 
gera ção para outra.

Assim também aprendo

Exemplos como a literatura de 
cordel e os saberes e fazeres das 
comunidades tradicionais mostram 
como esse conhecimento ainda 
está presente nos dias atuais e au-
xiliam os estudantes a valorizar 
esse tipo de memória coletiva. 

históricas. Os esquecimentos e os silêncios da 

história são reveladores desses mecanismos de 

manipulação da memória coletiva. 

O estudo da memória social é um dos 

meios fundamentais de abordar os problemas 

do tempo e da história, relativamente aos quais 

a memória está ora em retraimento, ora em 

transbordamento. 

[...] 

A memória, onde cresce a história, que por 

sua vez a alimenta, procura salvar o passado 

para servir o presente e o futuro. Devemos 

trabalhar de forma a que a memória coletiva 

sirva para a libertação e não para a servidão 

dos homens. 

LE GOFF, Jacques. História e 

memória. 5. ed. Campinas: Ed. da 
Unicamp, 2003. p. 419, 422, 471.
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A preservação das tradições e das memórias de um grupo social nem sempre 

é uma tarefa fácil. Existem grupos que precisam lutar muito para ter seus direi-

tos reconhecidos pela sociedade e pelo Estado. Um exemplo disso são as po-

pulações quilombolas. 

As populações quilombolas são, em sua maioria, descendentes dos antigos 

moradores dos quilombos. Entre os séculos XVI e XIX, o termo quilombo era 

usado para nomear os povoamentos formados pelos escravizados que conse-

guiam fugir de seus senhores. Os quilombolas eram as pessoas que viviam 

nesses povoamentos. 

As populações das comunidades remanescentes de quilom-

bo lutam pelo direito de permanecer nas terras em que seus 

antepassados viveram e pela preservação das suas tradições nesses locais. Veja 

algumas tradições centenárias que as populações quilombolas mantêm vivas.

 ❱ Artesão quilombola mostra cesto 
de palha que ele confecciona para 
vender em mercados e feiras locais, 
em Ubatuba, no estado de 
São Paulo. Fotografia de 2014.

 ❱ Cozinheira prepara beiju no 
Quilombo Maria Romana, 
localizado em Cabo Frio, 

no estado do Rio de Janeiro. 
Fotografia de 2015. 
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Edson Sato/Pulsar Imagens

Remanescente:

o que resta, o que 
permanece. 
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Amplie o estudo sobre as comu-
nidades quilombolas. Traga para a 
sala de aula um relato sobre a luta 
dessas comunidades para perma-
necer em suas terras e manter suas 
tradições, além das iniciativas e 
políticas do governo e da socieda-
de civil para proteger os direitos 
das comunidades remanescentes 
dos quilombos.

Site

Incra – Memória quilombola. 
Disponível em: <www.incra.
gov.br/memoria_quilombola>. 
Acesso em: jan. 2018. 

A página disponibiliza a 
Coleção Terras de Quilombos, 
que reúne um conjunto de li-
vretos sobre a história, a cultu-
ra e a luta de diversas comuni-
dades quilombolas para se 
manterem nos seus territórios 
originais e preservarem seus 
modos de vida. 

Sugestão de... 
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 7  Com a orientação do professor, pesquise em livros, revistas e sites informações 

sobre: 

• comunidades quilombolas brasileiras; 

• estados brasileiros onde se encontra o maior número de comunidades 

quilombolas;

• tradições das comunidades quilombolas;

• escolas das comunidades quilombolas.

 8  Escreva abaixo um texto sobre as informações que você encontrou.

Resposta pessoal.

 ❱ Apresentação de congo 
do Quilombo Sapé, de Minas 
Gerais, no Ponto de Cultura 
Engenho Poço Comprido, 
localizado em Vicência, na 
região da Mata Norte, em 
Pernambuco. Fotografia 
de 2015.
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Atividade complementar

Como forma de ampliar as 
atividades desta página, propo-
nha aos estudantes que se divi-
dam em grupos para realizar 
uma pesquisa. Cada grupo vai 
ficar responsável por uma comu-
nidade quilombola, pesquisan-
do sua localização, sua história, 
seus costumes e tradições. 

Com as pesquisas prontas, 
promova uma roda de conver-
sa para que cada grupo possa 
compartilhar seus resultados. 
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Para preencher essa lacuna de conhecimento sobre o modo de vida dos quilombolas 
no passado, é preciso estimular os estudos sobre essas comunidades e preservar a memó-
ria desses locais.

Em 2007, o governo brasileiro criou o Parque Memorial Quilombo dos Palmares, na 
região onde surgiu o quilombo no passado. O local, na Serra da Barriga, no estado de 
Alagoas, recria o ambiente do quilombo e preserva a memória da luta das populações 
quilombolas.

As construções do Parque Memorial Quilombo dos Palmares não são antigas. Elas foram 
recriadas com base em estudos e pesquisas. Ainda assim, 
elas podem nos ajudar a refletir sobre o modo de vida 
nos quilombos.

Visite o site do Parque Memorial Quilombo dos 
Palmares para pesquisar mais sobre o modo de vida 
dos quilombolas e sobre as atividades e os hábitos ali-
mentares deles.

Saiba mais

 ❱ Réplicas de ocas indígenas no Parque Memorial Quilombo dos Palmares. Os conhecimentos da cultura 
indígena foram muito importantes para a sobrevivência nos quilombos. Fotografia de 2015. 

Site

Parque Memorial Quilombo dos 

Palmares

Disponível em: <http://serradabarriga.

palmares.gov.br/>. Acesso em: fev. 2018.

Sugestão de…
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 Orientações didáticas

Há, atualmente, a preocupação 
em manter viva a memória de uma 
comunidade ou de um povo, crian-
do, para isso, lugares de memória. 

Esses lugares podem ser cons-
truções, monumentos, museus, 
bibliotecas, arquivos públicos e 
particulares, santuários, cemitérios, 
praças, parques, coleções, festas, 
comemorações, aniversários, asso-
ciações e manifestações que pre-
servem a memória. Ou seja, podem 
ser tanto materiais como imateriais.

Saiba mais 

Sobre o Parque Memorial 
Quilombo dos Palmares, assista 
com os estudantes a uma reporta-
gem do programa Expedições, da 
TV Brasil, disponível em: <www.
youtube.com/watch?v=zHFfLu 
UD8Dw>. Acesso em: jan. 2018.

Pergunte aos estudantes se eles 
conhecem outros lugares pareci-
dos com esse que também 
busquem divulgar e preservar os 
saberes e fazeres de outras comu-
nidades. 
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 A escrita e os registros da História

Após o desenvolvimento da linguagem oral, os seres humanos demoraram 

milhares de anos para criar as primeiras formas de linguagem escrita. 

Na região da Mesopotâmia, por exemplo, isso só ocorreu cerca de 3500 a.C., 

quando os sumérios inventaram a escrita cuneiforme. Pouco tempo depois, os 

egípcios criaram a escrita hieroglífica. 

Por volta de 1200 a.C., os fenícios, povo que vivia na região do atual Líbano, 

desenvolveram o primeiro alfabeto de que temos conhecimento.

 ❱ Escrita cuneiforme produzida cerca de 2400 a.C.
A escrita cuneiforme recebia esse nome porque era 
feita com estiletes em placas de argila. Os sumérios 
riscavam a placa e deixavam secar. Essa escrita era 
muito complexa e possuía grande número de 
símbolos diferentes para registro, pois cada 
informação tinha um símbolo próprio. 

 ❱ Escrita 
encontrada em um 
sarcófago fenício 
do século V a.C. 

 ❱ Texto escrito em uma parede de tumba egípcia 
construída entre 1292 a.C. e 1187 a.C. 
A escrita egípcia era baseada em muitos 
hieróglifos, símbolos usados para registrar 
informações e ideias. Havia símbolos para cada 
objeto ou ideia. Para ler um texto, era necessário 
conhecer e combinar muitos símbolos. 
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Os elementos representados 
nesta página não estão em
mesma proporção de tamanho.
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 Orientações didáticas

Explique para os estudantes que 
a pintura rupestre não é considera-
da uma linguagem escrita. A escrita 
é um sistema de signos que formam 
um conjunto, mesmo quando os 
signos são desenhos. A escrita tam-
bém está relacionada à fala e à lín-
gua, representando-as, e é muito 
provável que as pinturas rupestres 
não tivessem essa função. Essas pin-
turas estão mais próximas de outras 
representações plásticas do que de 
um sistema de escrita.

Os mesopotâmicos da Antigui-
dade usavam pequenos estiletes 
em forma de cunha para escrever 
nos tabletes de argila, daí o nome 
pelo qual a escrita é chamada,  
cuneiforme.

Há várias estimativas de quando 
a escrita alfabética teria surgido na 
Fenícia. Nesta coleção, utiliza-se a 
data citada por Steve Fischer, espe-
cialista nesse assunto (FISCHER, 
Steve. A History of Writing. Londres: 
Reaktion Books, 2001. p. 43.).
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A decifração dos hieróglifos

A escrita hieroglífica do Egito anti-

go começou a ser decifrada entre o 

final do século XVIII e o início do sé-

 culo XIX. 

Em 1799 foi descoberto no Egito 

um bloco de pedra de granito preto, 

que ficou conhecido como Pedra de Roseta. Nesse bloco de pedra, havia textos 

grafados em três línguas distintas: um em grego, outro em hieróglifo e o tercei-

ro em demótico – uma espécie de hieróglifo simplificado, usado em textos 

cotidianos.

Ao perceberem que o nome Ptolomeu se repetia nos três textos, os estudio-

sos concluíram que estavam diante de um mesmo texto escrito em três diferen-

tes línguas e que, se conseguissem ler a tradução em grego, conseguiriam 

decifrar a escrita dos hieróglifos. E conseguiram!

1  Observe com atenção a fotografia da Pedra de 

Roseta. Você consegue identificar três tipos 

de escrita nela? Indique com uma 

seta a parte da pedra onde está 

a escrita hieroglífica. ç

 ❱ Pedra de Roseta, que hoje se 
encontra no Museu Britânico, em 

Londres, na Inglaterra. As inscrições 
foram feitas para registrar a gratidão 
dos sacerdotes ao faraó Ptolomeu V, 

que havia concedido ao povo a isenção 
de uma série de impostos.

 ❱ Escrita hieroglífica em urna funerária, datada do 
século XIX a.C., Egito. 
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Os elementos representados 
nesta página não estão em
mesma proporção de tamanho.
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 Orientações didáticas

Nestas páginas, os estudantes são 
apresentados à história da Pedra de 
Roseta e a como a escrita hieroglífi-
ca foi decifrada. Por meio desse re-
lato, eles poderão perceber que 
diferentes idiomas e escritas eram 
utilizados na sociedade egípcia do 
período helenístico.

Atividade complementar
Para ampliar o assunto sobre descobertas arqueológicas, 

sugere-se a seguinte atividade. Organize os estudantes em gru-
pos e peça a cada um deles uma pesquisa sobre um sítio ou 
artefato arqueológico. Sugira que pesquisem o período em que 
aquele local ou artefato foi originalmente construído, a data em 
que foi encontrado e outras informações básicas. A seguir se-
guem algumas sugestões de locais e artefatos e informações 
sobre cada um. 

Pompeia 

Cidade romana, no litoral italiano, que foi soterrada pela 
erupção do vulcão Vesúvio no ano de 79. O sítio arqueológico 
foi descoberto no século XVIII. 

Exército de terracota de Xian 

Conhecidos como Guerreiros de Xian, eles formam um con-
junto de oito mil esculturas de guerreiros feitos em terracota. 
Originalmente, a função dos guerreiros seria a de proteger o 
corpo do primeiro imperador chinês, Qin Shi Huang Di, que 

Site

Revista do Museu de Arque-
o logia e Etnologia. Disponível 
em: <www.revistas.usp.br/re 
vmae> Acesso em: jan. 2018.

A página da Revista do 
Museu de Arqueologia e 
Etnologia disponibiliza diver-
sos artigos de pesquisa da ar-
queologia brasileira. 

Sugestão de... 
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O registro das atividades humanas

Ao possibilitar o registro e a transmissão de informações, o 

uso da escrita provocou grandes transformações e desenvolvi-

mento nas sociedades humanas.  

Na Mesopotâmia, a escrita era utilizada para controlar ati-

vidades comerciais e registrar grandes acontecimentos, rituais 

religiosos, leis e canções. 

O primeiro conjunto de leis escritas de que se tem registro é 

o Código de Hamurabi, produzido pelos babilônios, um povo da 

Mesopotâmia,  por volta de 1750 a.C. Ele foi esculpido em um 

monumento de pedra, chamado estela, durante o governo de 

Hamurabi para que todos conhecessem os castigos e as puni-

ções para cada tipo de crime ou delito. 

Leia abaixo dois artigos do Código de Hamurabi. 

– Se um homem cegou o olho de um homem livre, o seu próprio 

olho será cego. 

– Se cegou o olho de um escravo, ou quebrou-lhe um osso, 

pagará metade do seu valor.

SECRETARIA de Estado da Educação. Coletânea de documentos 

históricos para o 1o grau: de 5a a 8a
 séries. São Paulo: SE/CENP, 1978. p. 57.
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1  De acordo com esses dois artigos do Código de Hamurabi, responda: é pos-

sível afirmar que todos os homens eram iguais na Mesopotâmia? 

Não. Pela leitura dos dois artigos, pode-se afirmar que um escravo era inferior a um

homem livre na Mesopotâmia.

2  Você já ouviu falar na expressão “olho por olho, dente por dente”? Converse 

com os colegas e o professor a respeito. Resposta pessoal.

3  Conversem também sobre a importância de todos conhecerem as leis do país 

onde vivem. Resposta pessoal.

4  Você e seus colegas conhecem as regras da escola em que estudam? Como 

elas são transmitidas à comunidade escolar? Respostas pessoais.

 ❱ Estela de Hamurabi, 
monumento no qual 
foi esculpido o 
primeiro conjunto de 
leis do qual se tem 
registro.
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 Orientações didáticas

Esta página mostra um dos pri-
meiros registros de um conjunto 
de leis, escrito em pedra com o 
objetivo de perpetuar sua visibili-
dade. A estela do Código de 
Hamurabi, quando tomada como 
documento histórico, tornou-se 
uma forma de preservação da me-
mória do povo babilônico.

Atividade 2

Essa expressão indica que quem 
comete uma falta (ou crime) deve 
ser punido na mesma medida do 
sofrimento ou prejuízo que causou 
ao outro. Essa ideia é encontrada 
no Código de Hamurabi.

Conhecer as leis de uma socie-
dade é saber o que era permitido 
e o que era proibido, um aspecto 
importante do estudo da história 
de um povo.

governou a China de 211 a.C. a 206 a.C. A tumba e o numeroso 
exército foram descobertos casualmente em 1974, a cerca de 
30 quilômetros da cidade chinesa de Xian. 

Cavernas de Lascaux 

Descobertas em 1940 por acaso, por quatro adolescentes 
acompanhados de um cachorro, as cavernas, localizadas na 
França, abrigam inúmeras pinturas rupestres datadas de 
17 mil anos atrás. 

Machu Picchu 

A antiga cidade inca foi descoberta no Peru no início do sé-
culo XX. Sua descoberta revelou aspectos fundamentais da 
cultura do Império Inca. 

Manuscritos do mar Morto 

Essa coleção de 972 rolos de manuscritos religiosos redigidos 
em hebraico, aramaico e grego foi feita entre 250 a.C. e 65 d.C. 
Os manuscritos foram descobertos em cavernas na Cisjordânia 
nos anos 1940.

5ACGHg19At_MP_U3_C10_172a189.indd   187 2/8/18   20:30



MANUAL DO PROFESSOR – UNIDADE 3 | CAPÍTULO 10188

Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido

A contagem do tempo

Desde os tempos mais antigos, os seres humanos sentiram a necessidade de 

organizar a passagem do tempo. Assim, observando a natureza, passaram a 

perceber suas regularidades: havia períodos claros e períodos de escuridão que 

se sucediam; animais e plantas tinham um ciclo de existência, assim como os 

próprios seres humanos; em algumas épocas chovia muito e, em outras, havia 

muita seca.

Os seres humanos acabaram desenvolvendo unidades de medida do tempo, 

como a hora, o dia, o mês, o ano, o século. Essas unidades de medida permiti-

ram à humanidade produzir calendários, como o calendário cristão, o calendário 

dos judeus e o calendário dos muçulmanos.

Muitas comunidades indígenas também desenvolveram seus próprios calen-

dários ou fizeram adaptações do calendário cristão para atender às necessidades 

do seu grupo. Muitos desses calendários estão associados aos fenômenos na-

turais, o que, como vimos, é a base de todas as formas de contagem do tempo 

que os seres humanos produziram.

A maior parte dos calendários indígenas é representada por círculos que 

consideram ciclos naturais, como a agricultura, as cheias dos rios, as chuvas e 

as mudanças de constelação. Para eles, o começo do ano seria correspondente 

ao período de enchente durante a constelação de Jararaca, que equivale aos 

meses de novembro e dezembro no calendário cristão.

Nos calendários indígenas, o ano é dividido em três círculos principais. O 

primeiro deles considera os rituais de passagem, como benzimentos. O se-

gundo representa o calendário agrícola, e o terceiro inclui períodos de pesca 

e caça de animais.

1  Por que os seres humanos passaram a tentar registrar a passagem do tempo?

2  Todos os povos registram essa passagem do tempo da mesma forma?

3  No caderno, liste todas as atividades importantes que você faz no dia: comer, 

dormir, estudar, brincar, conversar com os familiares, etc. Organize essas ativi-

dades no tempo: em que ordem você executa cada uma delas? Quanto tempo 

é dedicado a cada atividade? Compare sua organização com a dos colegas e 

discutam as semelhanças e as diferenças entre os dias de vocês. 

Segundo o que foi estudado, isso está associado às necessidades de organização 
do tempo para a adaptação aos ciclos da natureza e a própria sobrevivência.

Não, cada grupo desenvolveu formas específi cas de contagem do tempo.

Resposta pessoal. 

188 UNIDADE 3 

Site

Revista Galileu Ð Oito tipos de calend‡rios usados pelo mundo. Disponível em: <http://
revistagalileu.globo.com/Cultura/noticia/2016/01/oito-tipos-de-calendarios-usados-pelo -
mundo.html>. Acesso em: jan. 2018. 

A reportagem traz informações sobre 8 calendários diferentes que são usados ainda 
hoje por alguns povos e países: o calendário gregoriano (utilizado na maior parte do mun-
do), o calendário juliano, o calendário chinês, o calendário judaico, o calendário islâmico, 
o calendário juche, o calendário etíope e o calendário maia. 

Sugestão de... 

 Orientações didáticas

Atividade 3

É importante que os estudantes 
organizem o seu dia a dia e compa-
rem com o dos colegas para perce-
berem que, com exceção de alguns 
momentos em que estão juntos, 
como durante as atividades escola-
res, cada um deles tem uma rotina 
diferente.
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Atualmente, vários alfabetos são utilizados no mundo. O latino, por exemplo, é o alfa-

beto oficial da língua portuguesa e de algumas outras línguas. Esse alfabeto é formado 

por um conjunto de pouco mais de vinte sinais gráficos, cada um representando um ou 

mais sons diferentes.

Veja exemplos de outras formas de escrita utilizadas no mundo.  

1  Quantas letras existem atualmente no alfabeto da língua portuguesa? 26 letras.

2  Quantas letras diferentes são necessárias para escrever esta frase em língua portuguesa? 

Atualmente vários alfabetos são usados no mundo. 

3  Imagine que você precisa fazer uma lista de compras de alimentos utilizando um 

novo sistema de escrita baseado em desenhos. Com um colega, crie desenhos para 

registrar cada alimento que deverá ser comprado. Os desenhos não podem utilizar 

letras e precisam ser diferentes para que um leitor possa compreendê-los.

Saiba mais

 ❱ O desenho mostra como se 
escreve a palavra ”alfabeto“ em 
grego. O alfabeto grego é a base de 
vários alfabetos modernos. A própria 
palavra alfabeto origina-se da união 
das duas primeiras letras do alfabeto 
grego: alfa (α) e beta (β).

 ❱ O desenho mostra como se escreve a 
palavra ”escrita“ em árabe. O abjad, 
alfabeto árabe, é um dos mais utilizados 
no mundo. São 28 símbolos que 
representam letras, não há vogais. 
Além disso, o abjad é lido da direita 
para a esquerda.

 ❱ O desenho mostra como se escreve a palavra 
”caneta“ em han. O han é uma das mais antigas 
escritas utilizadas no mundo. Não é um alfabeto, 
mas uma combinação de símbolos que representam 
palavras, o que mostra que nem sempre precisamos 
de um alfabeto para escrever. Ela é utilizada na 
China, no Japão e na Coreia do Sul.

São necessárias 15 letras diferentes.
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 Orientações didáticas

Saiba mais

O alfabeto da língua portuguesa 
é composto de 26 letras. Nele, al-
gumas letras possuem mais de um 
som, como c, g, s, r e x. 
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Os elementos representados 
nestas páginas não estão na 
mesma proporção de tamanho.
Foram usadas cores fantasia.

UNIDADE 3 190

Capítulo

11
Energia e movimento: 
transformações em 
seu corpo

Veja o desenho que uma crian•a fez do corpo humano por dentro.

1  Você conhece os órgãos que existem dentro do corpo humano? Cite o 

nome de alguns deles.

2  Agora é sua vez! Desenhe no caderno o contorno de seu corpo e indique 

onde você acha que estão localizados o coração, os vasos sanguíneos e os 

pulmões. Resposta pessoal.

3  Quais são as atividades físicas que você faz no dia a dia? Você acha que é 

preciso muita ou pouca energia para realizá-las?

Resposta pessoal.

Para iniciar

Resposta pessoal.

Os elementos representados 
nestas páginas não estão na 
Os elementos representados 
nestas páginas não estão na nestas páginas não estão na 
Os elementos representados 

mesma proporção de tamanho.
Foram usadas cores fantasia.
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 Objetivos do capítulo

• Entender a importância da ativi-
dade física para a saúde. 

• Identificar as principais estruturas 
dos sistemas respiratório, circu-
latório e digestório. 

• Reconhecer os sistemas do corpo 
humano de maneira integrada. 

• Explorar atividades físicas asso-
ciadas às expressões culturais.

 Habilidades abordadas  
neste capítulo

BNCC
 EF05CI06   Selecionar argu-

mentos que justifiquem por que os 
sistemas digestório e respiratório 
são considerados corresponsáveis 
pelo processo de nutrição do orga-
nismo, com base na identificação 
das funções desses sistemas.

BNCC
 EF05CI07   Justificar a relação 

entre o funcionamento do sistema 
circulatório, a distribuição dos nu-
trientes pelo organismo e a elimi-
nação dos resíduos produzidos.

BNCC
 EF05HI01   Identificar os pro-

cessos de formação das culturas e 
dos povos, relacionando-os com o 
espaço geográfico ocupado.

BNCC
 EF05HI10   Inventariar os patri-

mônios materiais e imateriais da 
humanidade e analisar mudanças e 
permanências desses patrimônios 
ao longo do tempo.

Temas contemporâneos

• Saúde
• Diversidade cultural

 Orientações didáticas

Ao longo deste capítulo, favoreça 
a visão de que o corpo é um con-
junto cujas várias partes funcionam 
de modo integrado.  

Para iniciar 

O desenho aqui representado re-
trata concepções comuns entre 
crianças com idade próxima a 10 
anos. É baseado em duas investiga-
ções: 

• TEIXEIRA, F. M. (2001) What 
happens to the food we eat? 
Children’s conceptions of the 
structure and function of the 
digestive system. International 

Journal of Science Education, 22, 
p. 507-520.

• CUTHBERT, A. J. (2000) Do children have a 
holistic view of their internal body maps? 
School Science Review, 82(299), p. 25-32.

Procure avaliar os conhecimentos prévios 
dos estudantes: eles associam atividade fí-
sica somente com suor e sensação de calor, 
ou também com aumento do ritmo cardior-
respiratório e maior gasto de energia? Se-
gundo a maioria dos estudantes, quantas 
vezes o coração bate por minuto? Alguém 
acha que o coração bate mais de cem vezes 

por  minuto? Alguém acha que o número de 
movimentos respiratórios é igual ao número 
de batimentos cardíacos?

5ACGHg19At_MP_U3_C11_190a207.indd   190 2/8/18   20:30



191UNIDADE 3 | CAPÍTULO 11 – MANUAL DO PROFESSOR 

Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido

 CAPÍTULO 11 191

Que tal medir quantas vezes seu coração bate e quantos movimentos respiratórios 

você realiza? Que resultados você espera obter em diferentes situações: em repouso 

e após fazer uma atividade física? 

Como fazer

1. Coloque os dedos indicador e médio em 

um dos pontos indicados na foto (lateral 

do pescoço, pulso ou parte interna dos 

tornozelos) para tomar a pulsação.

lateral do 
pescoço,
logo abaixo 
de um dos 
ossos da face

parte interna 
dos tornozelos

3. Com os colegas, façam uma atividade 

física intensa (dançar, pular corda, cor-

rer, etc.) por 1 minuto. Imediatamente 

depois, meçam os batimentos do cora-

ção e os movimentos respiratórios. 

2. Coloque as mãos sobre a barriga ou o 

peito e meça os movimentos respirató-

rios. Um movimento respiratório comple-

to ocorre cada vez que inspiramos o ar 

e, em seguida, o expiramos. 

4. Descansem 5 minutos e meçam nova-

mente os batimentos cardíacos e os 

movimentos respiratórios. Houve dife-

rença nas medições?

Atividade prática

Pulsa•‹o: 

em Medicina, batimento ritmado, 
como o percebido no cora•‹o.
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 Orientações didáticas

Atividade prática

É interessante que a atividade 
seja desenvolvida em duplas. Ini-
cialmente um estudante faz as me-
dições do colega e, depois, eles 
trocam os papéis.

Participe das atividades crono-
metrando o tempo de 1 minuto 
para que os estudantes realizem as 
medições. Você pode também cro-
nometrar apenas 15 segundos 
(nesse caso, os estudantes devem 
multiplicar por 4 a medição feita 
para saber o número de movimen-
tos respiratórios ou de batimentos 
cardíacos em 1 minuto).

Você pode aconselhar os estu-
dantes a fazer mais de uma medi-
ção dos movimentos respiratórios 
e da pulsação. Em geral, nas pri-
meiras medições a pessoa está se 
adaptando ao procedimento. Para 
contar os batimentos cardíacos, é 
mais fácil colocar a mão na lateral 
do pescoço. Já para contar os mo-
vimentos respiratórios, os estudan-
tes podem colocar as mãos sobre 
o peito ou a barriga. 

Antes da atividade, elabore com 
os estudantes uma tabela na qual 
serão registrados os dados obti-
dos: assim que fizerem uma medi-
ção, já devem fazer sua anotação 
no local adequado da tabela.
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 Atividade f’sica

Você costuma fazer atividades físicas? Como se sente ao praticá -las? Para 

conhecer mais sobre o corpo e o que acontece quando realizamos atividades 

físicas, leia esta entrevista com um professor de Educação Física.

Por que é importante praticar atividades físicas?

A prática de atividades físicas deixa o coração mais forte 

para bombear sangue pelo corpo, deixa os músculos preparados 

para os movimentos e melhora a respiração. Além disso, é bas-

tante prazerosa e divertida.

E que tipos de atividade física as crianças podem
praticar?

Crianças podem praticar diversas atividades físicas, individuais

(como natação, tênis, atletismo, lutas, etc.) ou em grupo (como 

andar de bicicleta com os amigos, jogar futebol, vôlei, basquete, etc.). O importante

é buscar uma atividade de que você goste e pela qual se interesse.

Que cuidados devemos ter ao começar a fazer uma atividade física?

Antes de iniciar, devemos preparar nosso corpo para essa atividade. O alongamento

(que é esticar nossos músculos) não precisa obrigatoriamente ser feito antes da ativida-

de física, mas deve ser feito depois, como uma forma de relaxar e iniciar o processo de

descanso do corpo. Porém, antes de tudo, é importante certificar -se com um médico

de que não existe nada que o impeça de fazer determinada atividade física.

Durante a atividade física, qual o valor normal da frequência de
batimentos cardíacos?

O valor das frequências cardíaca e respiratória pode mudar muito de pessoa para 

pessoa e também depende da atividade física que se pratica. Por exemplo, uma pes-

soa de 20 anos de idade tem uma frequência cardíaca de mais ou menos 200 batimen-

tos por minuto se estiver praticando uma atividade física como a natação. Mas, em 

repouso, essa mesma pessoa pode ter uma frequência cardíaca de mais ou menos 70 

batimentos por minuto.

Qual é o segredo para praticar uma atividade física com regularidade?

Acredito que o segredo para iniciar uma atividade física e, mais importante, conti-

nuar a praticá -la, é buscar algo que o motive e que você realmente goste de fazer. Eu, 

por exemplo, pratico capoeira há alguns anos. Adoro a capoeira.

Com a palavra...

 ❱ Diogo Inácio Dias 
é professor de 
Educação Física.
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Texto complementar

Atividade física para  

crianças e adolescentes

A atividade física é indispensável para o cres-

cimento e desenvolvimento. No entanto, muitas 

crianças e adolescentes passam longos períodos 

do dia sem fazer qualquer atividade física diante 

de um aparelho de TV, celulares e tablets.

Essa inatividade pode ocorrer apenas por 

falta de oportunidades de lazer ou práticas es-

portivas. Por isso, é preciso estimular crianças 

e adolescentes a fazer alguma atividade, como 

dança, esporte, corrida, caminhada, jogos, gi-

nástica e lutas.

O resgate de jogos e brincadeiras ao ar li-

vre é uma boa pedida para atrair adolescentes 

para a atividade física. Pega-pega, queimada, 

golzinho, vôlei, esconde-esconde, salva  bandeira, 

 Orientações didáticas

Com a palavra...

Após a leitura do texto, converse 
com os estudantes sobre a impor-
tância de praticar atividades físicas 
de maneira segura, cuidando para 
que não sofram nenhuma lesão 
corporal. É recomendável realizar 
uma sessão de alongamento e de 
aquecimento antes de praticar ati-
vidades físicas. Também é reco-
mendável alongar-se após a prática 
de atividades físicas.

Convide os estudantes a refletir 
sobre as próprias práticas, questio-
nando: “Antes de praticar ativida-
des físicas vocês fazem alonga-
mento? E depois?”; “Já aconteceu 
de algum de vocês se machucar 
durante um exercício físico? Será 
que isso poderia ter sido evitado 
com alguns cuidados?”.
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 Analise os dados apresentados no quadro abaixo e esclareça as dúvidas dessas 

crianças sobre as situações descritas. Converse com os colegas e preencha o quadro.

 

3 Analise os dados apresentados no quadro abaixo e esclareça as dúvidas dessas 

 Veja o que as crianças estão falando em uma conversa sobre atividade física. 

Contorne as frases que não correspondem ao que o professor de Educação 

Física afirmou em sua entrevista e reescreva-as corretamente no caderno.

1

 Analise o que as crianças estão conversando. Se começaram a praticar uma 

mesma atividade física, por que será que nas primeiras aulas uma delas se 

sentiu mal e a outra não?

2

Eu me senti 
muito bem logo

nas primeiras aulas 
de natação.

Em que situação 
foi observado o maior 
número de batimentos 
cardíacos por minuto? 

Qual foi esse 
número?

Número de 

batimentos

cardíacos 

em 1 minuto

Número de 

movimentos

respiratórios 

em 1 minuto

Deitado 70
Menor

que 20

Após 
corrida 

moderada
100 20

Praticar atividades
físicas melhora a coordenação 

dos movimentos.
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É importante 
certificar -se com um médico 

de que não existe nada 
que o impeça de fazer 
determinada atividade 

física.

Não é normal 
ocorrer uma alteração 
dos ritmos cardíaco e 
respiratório durante a 

atividade física.

Para praticar atividades 
físicas devemos obrigatoriamente 

ir a uma academia de ginástica.

Quando eu comecei 
a nadar, senti que ia morrer! 

Meu coração parecia que
ia sair pela boca!

Com que número 
poderíamos preencher a 

lacuna desse quadro? Teria 
de ser maior ou menor 

do que 20?

É esperado que os estudantes

formulem uma explicação 

usando ideias apresentadas na 

entrevista da página anterior.

É normal ocorrer uma alteração dos ritmos cardíaco e respiratório durante a atividade física. 
Para praticar atividades físicas devemos buscar uma atividade que gostemos de fazer.
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jogar amarelinha e pular corda são só alguns 

exemplos de brincadeiras que exercitam o cor-

po, fortalecem a relação social e o respeito ao 

próximo. [...]

[...] benefícios da atividade física para 

o adolescente

[...]

• Aumenta a capacidade de trabalho em grupo;

• Desenvolve a capacidade de resiliência, ou 

seja, de lidar com frustrações;

• Ajuda no desenvolvimento da personalidade, 

da capacidade harmônico-física e de habili-

dades técnicas;

• Favorece a descoberta de aptidões;

• Combate a obesidade.

CRIANÇAS e adolescentes. MinistŽrio da Saœde. 

Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br/

dicas-de-saude/criancas-e-adolescentes.html>. 

Acesso em: nov. 2017.

 Orientações didáticas

Atividade 1

Para corrigir as questões, espe-
ra-se que os estudantes conside-
rem que na entrevista é afirmado 
que ocorrem alterações dos ritmos 
cardíaco e respiratório durante a 
prática de diferentes atividades 
físicas. Também é afirmado que o 
importante é buscar uma atividade 
que a pessoa goste de fazer.

Atividade 2

Algumas possibilidades de res-
posta: uma das crianças pode ter 
forçado demais o ritmo; ou uma 
das crianças pode ter um condicio-
namento cardiorrespiratório prévio 
melhor que o da outra.

Atividade 3

Espera-se que, assim como o 
número de batimentos cardíacos, 
o número de movimentos respira-
tórios seja menor em repouso (dei-
tado) do que após a atividade fí-
sica mais intensa (após corrida 
moderada). Para fazer esta ativi-
dade, retome com os estudantes 
a atividade prática da página 191.
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Capoeira: patrimônio brasileiro

Você leu na entrevista da página 192 que Diogo, o professor de Educação 

Física, gosta de praticar capoeira que é, ao mesmo tempo, uma luta esportiva e 

uma dança. Você sabia que essa atividade nem sempre foi aceita no nosso país?

Desenvolvida pelos africanos escravizados, com o tempo a capoeira se tornou 

um dos principais exemplos da resistência à escravidão.

Acredita-se que a capoeira é praticada no Brasil desde o século XVIII como forma 

de divertimento e defesa. Porém, até o século XX, não era permitido que as pessoas 

jogassem capoeira livremente. A prática da capoeira era considerada crime.

Entre os motivos da proibição estavam o preconceito racial, a intolerância cul-

tural e a discriminação da herança africana no Brasil. Em nossos dias, embora a 

capoeira seja muito popular em todo o Brasil, o preconceito contra a cultura afro-

-brasileira persiste.

 ❱ Jogo de capoeira, de 

Johann Moritz Rugendas, 

1835 (gravura).
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1  Descreva o que mais chamou sua atenção na gravura.

Resposta pessoal.

2  Compare a prática da capoeira no período da escravidão no Brasil e nos dias 

de hoje.

Até as primeiras décadas do século XX, incluindo o período da escravidão, a prática 

da capoeira era proibida. Hoje é amplamente divulgada como esporte e dança.

194 UNIDADE 3 

Texto complementar
A Roda de Capoeira – inscrita no Livro de Re-

gistro das Formas de Express‹o, em 2008 – é um 

elemento estruturante de uma manifestação cultu-

ral, espaço e tempo, onde se expressam simulta-

neamente o canto, o toque dos instrumentos, a 

dança, os golpes, o jogo, a brincadeira, os símbolos 

e rituais de herança africana – notadamente banto 

– recriados no Brasil. Profundamente ritualizada, 

a roda de capoeira congrega cantigas e movimen-

tos que expressam uma visão de mundo, uma hie-

rarquia e um código de ética que são compartilha-

dos pelo grupo. [...] 

O registro da Roda de Capoeira e Ofício dos 

Mestres de Capoeira tem amplitude nacional [...]. A 

capoeira é uma manifestação cultural presente hoje 

em todo o território brasileiro e em mais de 150 pa-

íses, com variações regionais e locais criadas a par-

tir de suas “modalidades” mais conhecidas: as cha-

madas “capoeira angola” e “capoeira regional”. [...] 

 Orientações didáticas

Nesta e na próxima página, os 
estudantes são incentivados a 
identificar que, além de ser uma 
atividade física, a capoeira é uma 
manifestação cultural que tem ori-
gem na cultura africana e se man-
teve e se afirmou no cenário cultu-
ral brasileiro, sendo considerada 
um patrimônio cultural imaterial, 
apesar de não ter sido aceita, du-
rante séculos, pela classe branca 
dominante no país.

Pergunte aos estudantes se co-
nhecem, já viram, praticaram ou 
praticam capoeira. Incentive-os a 
compartilhar suas experiências 
prévias.
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Em 1937, o governo brasileiro legalizou a prática da capoeira, reconhecendo 

sua importância para a cultura do país.

Ainda assim, demorou muito tempo para que a capoeira fosse reconhecida 

como importante manifestação cultural brasileira. Isso só aconteceu nas últimas 

décadas do século XX, quando surgiram academias de capoeira por todo o país.

Em 2008, a capoeira foi reconhecida pelo governo como patrimônio cultural 

imaterial do Brasil. Ela passou a ser vista como um aspecto positivo de nossa 

cultura e que deve ser preservado. A capoeira é um exemplo de resistência e 

luta dos afrodescendentes por suas manifestações culturais. Também é um 

exemplo de valorização e de respeito à cultura brasileira.

Patrimônio cultural 

imaterial: 

conjunto de bens 
intelectuais e emocionais 
de um povo, ou seja, suas 
tradições, seus hábitos, 
ofícios e outros saberes 
e fazeres transmitidos de 
geração em geração.

 ❱ Pessoas jogando capoeira 
em via pública na cidade de 
Salvador, na Bahia, em 2016.
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3  Em grupo, pesquisem as questões abaixo.

a) Quais são as principais características da capoeira.?

b) Quais são os benefícios da prática da capoeira para o corpo?

A capoeira traz como benefícios a força e a flexibilidade corporal, por exemplo.

 

Algumas características da capoeira: um tipo de dança e luta, de golpes ágeis, 
criada pelos africanos escravizados e seus descendentes. É feita ao som de 
música, tocada principalmente pelo berimbau e cantada pelos participantes. 
Na capoeira, são utilizados chutes, joelhadas, rasteiras, cabeçadas, cotoveladas 
e acrobacias.
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Patrimônio Imaterial da Humanidade – A 9a Sessão 

do Comitê Intergovernamental para a Salvaguarda 

aprovou, em novembro de 2014, em Paris, a Roda 

de Capoeira, um dos símbolos do Brasil mais reco-

nhecidos internacionalmente, como Patrimônio 

Cultural Imaterial da Humanidade. O reconhecimen-

to da Roda de Capoeira, pela Unesco, é uma con-

quista muito importante para a cultura brasileira e 

expressa a história de resistência negra no Brasil, 

durante e após a escravidão. Originada no século 

XVII, em pleno período escravista, desenvolveu-se 

como forma de sociabilidade e solidariedade entre 

os africanos escravizados, estratégia para lidarem 

com o controle e a violência. Hoje, é um dos maiores 

símbolos da identidade brasileira e está presente em 

todo território nacional, além de praticada em mais 

de 160 países, em todos os continentes. 

RODA de Capoeira. Iphan. Disponível 

em: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/

detalhes/66>. Acesso em: dez. 2017.

 Orientações didáticas

Aproveite para trabalhar em con-
junto com as disciplinas Educação 
Física e Arte. Se houver algum mes-
tre de capoeira na comunidade, 
peça a essa pessoa que vá à esco-
la para conversar com os estudan-
tes sobre o tema ou até mesmo dar 
uma aula. 

Mostre aos estudantes vídeos 
de pessoas jogando capoeira, 
cantando as cantigas típicas e to-
cando os instrumentos musicais 
que geralmente estão presentes 
nas rodas de capoeira: berimbau, 
atabaque, pandeiro e agogô.
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Dan•ando nos bailes e nas ruas

Vamos investigar agora outra atividade que movimenta o corpo: a dança, 

mais especificamente a dança de salão e o lundu, muito praticados no 

passado. 

As mudanças ocorridas nas cidades durante o século XIX também se ex-

pressaram nas manifestações culturais e nas atividades de lazer da população. 

A cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, que era a capital do Brasil, come-

çou a abrigar óperas, concertos de piano, recitais de canto, além de espe-

táculos teatrais.

Enquanto os mais ricos dançavam nos salões ao som de 

gêneros musicais europeus, a maior parte da população – ne-

gros escravizados, mestiços e homens e mulheres livres e po-

bres – dançava nas ruas o lundu e outros ritmos que mistura-

vam elementos musicais de origem africana e portuguesa. 

Observe as imagens. 

 ❱ Cena de bailado na Quinta da Boa Vista, Rio de Janeiro, de autor desconhecido, 
1817. O príncipe dom Pedro e sua esposa, dona Leopoldina, abrem o baile. Ao 
piano, outra princesa: Maria Teresa. 
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Recital:

concerto de 
música vocal ou 
instrumental, 
apresentado 
geralmente por 
um solista. 
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 Orientações didáticas 
Esta página e a próxima apre-

sentam, por meio de duas ima-
gens, como diferentes camadas 
sociais se divertiam no Brasil do 
início do século XIX. 

Explique para os estudantes 
que no século XIX as mulheres de 
famílias ricas geralmente apren-
diam desde cedo a tocar piano. 

Converse com a turma sobre a 
grande diversidade musical do Bra-
sil. Um dos gêneros musicais mais 
populares do país, o samba, tem no 
lundu uma de suas origens. O lun-
du, por sua vez, é tanto um estilo 
musical quanto uma dança e tem, 
em sua origem, influências africana 
e portuguesa. 

Apesar de ter sido malvisto pe-
las camadas mais ricas da socie-
dade brasileira do século XIX, o 
lundu foi a primeira dança de ori-
gem africana a sair das senzalas e 
dos terreiros e se tornar popular. 

Aproveite este tema para de-
senvolver um trabalho em conjun-
to com Arte.

O texto a seguir descreve a im-
portância dos ritmos africanos para 
os estilos musicais mais populares 
no Brasil durante o século XIX. 

Texto complementar
Flauta, rabeca e violão apareciam como os instrumentos europeus 

mais comuns no país até meados do século XIX. [...] Famílias impor-
tantes de senhores de engenho do interior baiano não tinham visto 
um piano até os anos de 1850. À exceção do piano, todos os outros 
instrumentos apontados já estavam, de muito, pautados pelos ritmos 
afro-brasileiros. [...]

[...] a música e as danças afro-brasileiras apresentavam-se como 
resultantes de uma prática social, de uma cadência sonora que com-
passava os trabalhos, os serões, o transporte de gente e de carga, o 

refluxo do choro, a sublimação da dor, o tédio da espera ao abrigo 
da chuva, o embalo dos bebês, a viagem para o Além. A onipresença 
dos ritmos afro-brasileiros derivava da onipresença da escravidão 
afro-brasileira.

ALENCASTRO, L. F. de. Vida privada e ordem  
privada no Império. In: ______ (Org.).  

História da vida privada no Brasil:  

Império: a corte e a modernidade nacional.  
v. 2. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. p. 45.  

(Coleção História da vida privada no Brasil). 
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1  Observe as pessoas que aparecem nas imagens desta página e da página anterior. 

Converse com os colegas e responda às questões:  

a) Que diferenças podem ser notadas nas roupas das pessoas representadas 

em cada uma das imagens?  

b) Há diferenças no comportamento das pessoas em cada imagem? Quais?  

 Pesquise imagens de uma dança atual. Compare a imagem que você encontrou 

com as imagens desta página e da página anterior. Depois, troque ideias com os 

colegas e o professor: Existem semelhanças ou diferenças entre as imagens? Quais?  

3  Os músicos conseguem tocar com ritmo porque seguem a pulsação da música. 

a) O professor vai escolher uma canção para você e os colegas ouvirem. Vocês 

vão encontrar a pulsação da canção e bater o pé no chão para marcá-la. 

b) Marquem um intervalo de um minuto e contem quantas vezes bateram o 

pé. Isso vai determinar o andamento da composição musical. Qual é o an-

damento da canção que vocês ouviram?   Resposta pessoal. 

c) Agora, faça a mesma mensuração com seus batimentos cardíacos, medin-

do-os pelo pulso ou pela lateral esquerda do pescoço. Qual pulsação é mais 

rápida: a da música ou a de seu coração? Resposta pessoal. 

Na primeira imagem, há pessoas fardadas e 
outras em trajes de gala. Na segunda, os trajes 
são simples e há pessoas descalças. 

Na primeira imagem, o príncipe e sua esposa dançam perante a corte, que apenas 
observa a distância, em deferência. Na segunda, o casal de dançarinos é rodeado 
pelos convivas, que parecem descontraídos. 

2

Resposta pessoal. 

 ❱ Dan•a lundu, de Johann Moritz Rugendas, 
1835 (gravura). Essa dança teve origem na 
mistura de ritmos africanos com as danças 
portuguesas. Foi a primeira forma de música 
negra aceita pela sociedade brasileira.

J
o

h
a
n

n
 M

o
ri
tz

 R
u

g
e

n
d

a
s
/C

o
le

ç
ã
o

 p
a
rt

ic
u

la
r

197 CAPÍTULO 11

 Orientações didáticas 
As atividades buscam comparar 

práticas do passado e do presente 
por meio da leitura das imagens e 
da pesquisa sobre danças em nos-
sos dias, além de ampliar o conhe-
cimento musical dos estudantes. 

Atividade 3

Você pode levar algumas músicas 
para reproduzir em sala ou convidar 
os estudantes a cantarem juntos 
uma canção. Procure escolher uma 
música que se relacione com o con-
teúdo trabalhado neste item. 

A unidade de medida usada é a 
chamada bpm (batidas por minu-
to). Em música erudita, é comum 
as composições serem classifica-
das de acordo com seu andamen-
to. Veja abaixo algumas denomi-
nações dadas aos andamentos: 

Largo: 40-60 bpm

Larghetto: 60-66 bpm 

Adagio: 66-76 bpm 

Andante: 76-108 bpm 

Moderato: 108-120 bpm 

Allegro: 120-168 bpm 

Presto: 168-208 bpm 

Prestissimo: mais que 208-bpm 

JACQUES, Mario Jorge. 

Gloss‡rio do jazz. São Paulo: 

Biblioteca 24horas, 2009. p. 29.

5ACGHg19At_MP_U3_C11_190a207.indd   197 2/8/18   20:30



MANUAL DO PROFESSOR – UNIDADE 3 | CAPÍTULO 11198

Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido

 Ajude os estudantes a terminar o relatório da atividade que fizeram para ex-

plorar os batimentos cardíacos e os movimentos respiratórios. Se necessário, 

releia as informações da página 191.

4

Problema investigado: Quantas vezes 

o coração bate e quantos movimentos 

respiratórios realizamos? Esses 

números podem variar?

O que fizemos: Tomamos medidas 

do número de batimentos cardíacos e de 
movimentos respiratórios por minuto em 
diferentes situações: em repouso, andando, 
sentado lendo, durante a atividade física, logo 
após esta, etc. .

O que concluímos: Parece existir uma relação entre o 

número de movimentos respiratórios e o de batimentos 
cardíacos. Em atividades físicas mais intensas, ambos aumentam. 
Em repouso, obtivemos as menores medidas para ambos .

Andando Sentado lendo
Logo após ter 

corrido

Deitado, antes 

de dormir

Número de 

batimentos

cardíacos 

por minuto

Aproximada-
mente 70

Aproximada-
mente 70

Acima dos 70, 
próximo dos 
100 a 120, 
conforme a 
intensidade

Aproximada-
mente 70

Número de 

movimentos

respiratórios

por minuto

Aproximada-
mente 10 a 15

Aproximada-
mente 10 a 15

Acima dos 
15, próximo 
dos 20 a 25, 
conforme a 
intensidade

Aproximada-
mente 10 a 15

Número de 

Compartilhe seu 

quadro com os colegas 

e observe os dados 

obtidos por eles.

O que observamos: No quadro abaixo apresentamos 

o número de batimentos cardíacos e de movimentos respiratórios medidos.
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 Orientações didáticas 
Atividade 4

Ajude os estudantes a preencher 
a tabela com os resultados obtidos. 
Comente que eles podem, a crité-
rio deles, registrar o que acontece 
quando realizam outras atividades 
(andando de bicicleta, assistindo a 
TV, almoçando, depois de nadar 
ou jogar bola, por exemplo).

Note que aqui os estudantes 
praticam a escrita de relatórios. 
Isso ocorre em várias atividades 
deste livro. Analise com eles o mo-
delo de relatório apresentado, 
criando condições para que se 
apropriem desse gênero textual. 
Repare que, neste momento, esta-
mos trabalhando com os estudan-
tes a descrição e análise de dados.

Oriente os estudantes a fazer um 
rascunho dos textos antes de 
preencher o relatório. Incentive-os 
a trocar os textos produzidos entre 
eles e a verificar quais informações 
relevantes foram colocadas nos 
textos dos colegas e que não esta-
vam nos próprios textos.
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 Energia para viver

Agora, vamos analisar o gasto energético 

associado a diferentes atividades do dia a dia. 

Feche os olhos e imagine coisas bem dife-

rentes: um motor funcionando, um animal 

pulando, uma lâmpada acendendo. Você sa-

be explicar o que é necessário para que cada 

uma dessas coisas ocorra?

A resposta pode ser uma só: energia.

Dizemos que o funcionamento do coração, 

o de um aparelho de som ou o de uma turbi-

na de avião são exemplos de trabalho. E, co-

mo todo trabalho precisa de energia para ser 

realizado, podemos definir energia como a 

capacidade de realizar trabalho!

Nós mesmos precisamos de energia para 

tudo: enxergar, comer, pensar, brincar, correr, 

dormir, dar risada, ouvir música...

A quantidade de energia para a realização 

de diferentes atividades pode ser medida em 

calorias.

E a energia pode ser obtida de várias fon-

tes. Os alimentos, que são transformados den-

tro do nosso corpo, podem ser considerados 

fonte de energia, por exemplo. Usamos essa 

energia para coisas básicas, como manter a 

temperatura corporal.

Esse é um dos motivos pelos quais você 

deve se alimentar direito. Afinal,ácomo você 

já deve ter ouvido falar alguma vez em sua 

vida: “Os alimentos servem de combustível 

para o funcionamento do corpo.”.

Livro

Próxima parada: Estação Barriga! Anna 

Russelmann. S‹o Paulo: Moderna, 2010.

Sugestão de…
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Os elementos representados 
nesta página não estão na 
mesma proporção de tamanho.

mo todo trabalho precisa de energia para ser 

realizado, podemos definir energia como a 
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 Orientações didáticas 
Antes da leitura do texto, con-

verse com os estudantes e procu-
re avaliar os conhecimentos pré-
vios deles: “O que é combustí-
vel?”; “Qual seria o ‘combustível’ 
para o corpo?”.

Comente com os estudantes o 
significado do termo “caloria”. Es-
clarecemos que é comum algumas 
embalagens de alimentos desig-
narem o valor energético em Cal. 
A unidade de medida Caloria (com 
o “C” maiúsculo) é usada informal-
mente e equivale a 1 000 calorias 
ou 1 quilocaloria (kcal). Uma calo-
ria (com “c” minúsculo), no estudo 
da Física, designa a quantidade de 
calor requerida para aumentar de 
14,5 ºC para 15,5 ºC a temperatura 
de 1 grama de água.
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 Observe algumas atividades físicas ilustradas nesta página. Troque ideias com 

um colega e numere essas atividades em ordem crescente, ou seja, da que 

gastamos menos energia para a que gastamos mais energia.
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 Orientações didáticas 
Inicialmente, aproveite esta ati-

vidade para avaliar o conhecimen-
to prévio dos estudantes. Quais 
dessas atividades eles acreditam 
que consomem muita energia? E 
quais eles consideram que neces-
sitam de pouca energia para se-
rem realizadas? 

Depois, peça que comparem as 
respostas que deram nesta ativi-
dade com as informações do grá-
fico da página seguinte. 

Finalmente, promova discus-
sões: “Com base na análise do 
gráfico, caminhar demanda quan-
to a mais de energia do que dor-
mir?”; “Jogar futebol requer quan-
to de energia a mais do que ficar 
assistindo a TV?”. Trabalhe em 
conjunto com Matemática.

Texto complementar

O texto complementar a seguir explica sucintamente como 
os alimentos fornecem a energia que usamos para viver.

Consumo de energia no corpo humano

O consumo de energia por uma pessoa adulta – na forma de alimen-

tos – é de aproximadamente 2 000 kcal por dia. Pelo menos é esse valor 

que aparece escrito nas embalagens de alimento. Uma pessoa que pra-

tique atletismo, outro esporte exigente, ou faça trabalho pesado deve 

consumir bem mais do que isso: umas 4 horas de atividade pesada por 

dia, como natação, trabalho na agricultura, ou alpinismo pode fazer com 

que uma pessoa precise comer duas vezes mais do que comeria na au-

sência dessas atividades. Já crianças ou pessoas de idade avançada e com 

pouca atividade física consomem bem menos. Em geral, mulheres con-

somem um pouco menos de energia do que homens. Entretanto, lactan-

tes e grávidas podem precisar de alguma coisa como 300 kcal a 500 kcal 

a mais por dia para que possam dar conta das exigências adicionais a 

que estão submetidas. O valor “usual” de 2 000 kcal/dia é bastante típico 

para grande parte dos adultos em atividades também “usuais”.
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 Explore a edição especial do jornal que trata do tema “Atividade física e 

energia”.

22

DIÁRIO DA SAÚDE – Atividade física e energia

Na edição de hoje vamos mostrar quanta energia seu corpo consome em diferentes 

atividades e vamos conhecer a dieta e as necessidades energéticas de um atleta.

108 kc al 240 kcal 420 kcal 240 kcal

a) Na tirinha acima, observe os horários em que as atividades foram feitas. Calcu-

le então o gasto energético e escreva o resultado embaixo de cada quadrinho.

b) Termine de completar os quadros, que apresentam os dados do gráfico acima.

Atividade
Gasto energético 

(kcal/h)
Atividade

Gasto energético 
(kcal/h)

Dormir 54 Caminhar (5 km/h) 198

Assistir à TV 60 Jogar futebol 420

Ler sentado 78 Andar de bicicleta 480

Fazer lição de casa 108 Nadar borboleta 660
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Fonte: The Compendium of Physical Activities Tracking Guide. Disponível em: <http://prevention.sph.sc.e du/
tools/docs/documents_compendium.pdf>. Acesso em: jan. 2018.

Consumo de energia de diferentes atividades

A quantidade de 

energia está 

representada em 

quilocalorias (kcal) 

no gráfico. 

Cada quilocaloria 

corresponde a 

1 000 calorias.

A quantidade de 
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[...]

Energia nos alimentos

A energia que consumimos vem dos alimentos que ingerimos. 

Quando no rótulo de um determinado alimento está escrito alguma 

coisa do tipo “cada 100 g deste produto contêm 400 kcal”, quer dizer 

que ao digerirmos esse alimento nosso organismo será capaz de pro-

duzir 400 kcal.

Se você souber do que é composto um alimento, é fácil calcular 

quanto de energia ele é capaz de nos oferecer. Por exemplo, um grama 

de carboidrato (o elemento energético contido no trigo, no arroz, na 

batata, no açúcar, etc.) ou de proteína contém cerca de 4 kcal. Já um 

grama de gordura contém bem mais que isso, cerca de 9 kcal. Para 

conseguirmos as 2 000 kcal que gastamos durante o dia precisamos 

consumir cerca de 500 g de carboidrato ou a metade disso em gordu-

ra ou uma saudável (e de preferência apetitosa) mistura dessas coisas.

[...]

CONSUMO de energia no corpo humano. Disponível em: 
<http://axpfep1.if.usp.br/~otaviano/energianocorpohumano.

html>. Acesso em: dez. 2017.

 Orientações didáticas

Atividade 2

Proponha esta questão à turma: 
“Qual é a forma mais fácil de vi-
sualizar e apresentar os dados: 
Observando o gráfico de barras 
ou observando uma tabela?”. In-
centive a troca de ideias e eviden-
cie para os estudantes a relação 
entre gráfico e tabela de dados.

Os dados de gastos energéticos 
apresentados são valores para 
pessoas com cerca de 60 kg. Es-
teja atento para o fato de que os 
valores apresentados são aproxi-
mados, e há variações dependen-
do do grau de esforço físico e do 
metabolismo de cada pessoa.

Para responder ao item a:

• Fazer lição de casa: 108 kcal em 
uma hora de atividade; tempo 
de duração: 1 hora; gasto ener-
gético total: 108 kcal.

• Andar de bicicleta: 480 kcal em 
uma hora de atividade; tempo 
de duração: 30 minutos; gasto 
energético total: 240 kcal.

• Jogar futebol: 420 kcal em uma 
hora de atividade; tempo de du-
ração: 1 hora; gasto energético 
total: 420 kcal.

• Andar de bicicleta: 480 kcal em 
uma hora de atividade; tempo 
de duração: 30 minutos; gasto 
energético total: 240 kcal.
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 Coração e pulmões

Vimos que quando realizamos atividades físicas nossa respiração e nossos 

batimentos cardíacos se alteram. Mas você sabe dizer por onde passa o ar que 

inspiramos e expiramos? E o que acontece com o coração?

Para aprender mais sobre a respiração e a circula-

ção, vamos ler vários fragmentos de texto. Ao vascu-

lhar esses fragmentos, procure desvendar: Quantos 

pulmões temos? Quantos litros de sangue há no cor-

po? O que são artérias?
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Vimos que quando realizamos atividades físicas nossa respiração e nossos 

batimentos cardíacos se alteram. Mas você sabe dizer por onde passa o ar que 
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pulmões

Nariz – possui uma série de espaços internos chamados 
cornetos ou conchas nasais. No nariz, o ar é aquecido, 
umidificado e filtrado.

Traqueia – é uma espécie de “tubo” por onde passa o 
ar que entra no corpo pela boca ou pelo nariz. Ela se 
ramifica em tubos cada vez mais estreitos.

Pulmões – ocupam quase toda a cavidade torácica. Temos 
dois pulmões: um do lado direito e outro do lado esquerdo. 
O pulmão direito é um pouco maior do que o esquerdo.

Os elementos representados 
nestas páginas não estão na 
mesma proporção de tamanho.
Foram usadas cores fantasia.

Muco – quando inspiramos, o ar entra no corpo e segue 
até os pulmões. No nariz, na traqueia e nos pulmões exis-
te muco, no qual ficam retidas partículas que estão no ar. 

Alvéolos pulmonares – são “sacos” microscópicos cheios 
de ar. Fazem parte dos pulmões. Nos alvéolos, ocorrem 
as trocas gasosas: o oxigênio do ar passa para o sangue 
e o gás carbônico passa do sangue para os pulmões.

202 UNIDADE 3 
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 Orientações didáticas 
Inicialmente, para fazer um le-

vantamento dos conhecimentos 
prévios dos estudantes, peça a eles 
que respondam oralmente às per-
guntas feitas nos dois parágrafos 
introdutórios. Depois, peça que 
copiem essas perguntas no cader-
no. A ideia é que eles leiam os tex-
tos do infográfico buscando as 
respostas para essas perguntas. 

Enquanto os estudantes fazem a 
leitura, procure verificar se estão 
com dificuldade em entender os 
textos e as imagens, auxiliando-os 
quando necessário.
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Coração – possui paredes formadas por músculos. Dentro dele, existem cavidades cheias de sangue. 
Duas cavidades menores, na parte de cima, são chamadas de átrios. Duas cavidades grandes, na parte 
de baixo, são chamadas de ventrículos. Ao bater, o coração funciona como uma bomba, que impul-
siona o sangue para fora dele.

Vasos sanguíneos – o sangue fica dentro de 
“canais”, que funcionam como “tubos” ou 
“canos”, que percorrem todo o corpo. São os 
vasos sanguíneos. As artérias são vasos san-
guíneos por onde o sangue sai do coração. As 
veias são vasos sanguíneos por onde o sangue 
segue o caminho de retorno ao coração.

Artéria aorta – é um grande vaso sanguíneo 
do nosso corpo. Ela tem várias ramificações. 
Alguns desses “ramos” vão para a cabeça; 
outros para os braços, para o abdômen e para 
as pernas.

Sangue – contém, entre outros elementos, substâncias como os nutrientes, obtidos da digestão dos 
alimentos, e o oxigênio, obtido da respiração. Ao circular pelo corpo, o sangue abastece cada peque-
no pedaço do nosso ser com essas substâncias. Pelo sangue também são transportadas substâncias 
que podem ser eliminadas do corpo, como o gás carbônico.

Circulação – o sangue sai do coração com “impulso” suficiente para ir a todas as partes do corpo. 
Depois, esse sangue retorna ao coração, onde é novamente bombeado. Em cerca de um minuto, todo 
o sangue de um adulto (algo entre 5 a 6 litros) passa pelo coração e circula pelo corpo.

 Termine os esquemas que começaram a ser feitos para sintetizar algumas das 

informações dos fragmentos de texto.

1

circula pelo possuipossui bombeia opassa pela

CORPO

AR SANGUE

TRAQUEIA SUBSTÂNCIAS

NUTRIENTES

ALVÉOLOS SANGUE

exemplos

Oxigênio

Sangue Pulmão Coração

alimentos, e o oxigênio, obtido da respiração. Ao circular pelo corpo, o sangue abastece cada peque-
no pedaço do nosso ser com essas substâncias. Pelo sangue também são transportadas substâncias 
que podem ser eliminadas do corpo, como o gás carbônico.

Circulação

Depois, esse sangue retorna ao coração, onde é novamente bombeado. Em cerca de um minuto, todo 
o sangue de um adulto (algo entre 5 a 6 litros) passa pelo coração e circula pelo corpo.
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Os elementos representados 
nestas páginas não estão na 
mesma proporção de tamanho.
Foram usadas cores fantasia.
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 Orientações didáticas 
Para sintetizar a leitura do info-

gráfico, você pode propor aos es-
tudantes que usem as palavras que 
julgarem mais importantes em cada 
texto para elaborar, em folhas avul-
sas, esquemas (como o que aparece 
na atividade 1 desta página). Auxi-
lie-os na escolha dessas palavras: 
uma opção é selecionar substanti-
vos relacionados e, depois, ligá-los 
por meio de verbos ou outros ele-
mentos de ligação.

Texto complementar

É muito comum associar, 
popularmente, o coração às 
emoções que sentimos. O tex-
to complementar a seguir fala 
sobre um estudo a respeito 
dessa associação.

Seu coração, sua  
personalidade

[...] Como você é? Emociona-

-se facilmente com uma música 

triste? Uma final de campeonato? 

A formatura de um filho ou ir-

mão? Ou é do tipo mais controla-

do, que encara mais friamente 

esses eventos cotidianos? [...]

O que [um] grupo alemão en-

controu em seus experimentos foi 

que o funcionamento normal de 

nosso coração, fora de qualquer 

evento extraordinário, reflete a nos-

sa personalidade emocional. Para 

isso, eles criaram um indicador 

quantitativo da atividade cardíaca, 

medida por meio do eletrocardio-

grama, calculando um índice que 

chamaram E
k
 [...].

O resultado não deixou dúvi-

da: o grupo de voluntários com E
k
 

mais baixo era composto pelas pes-

soas menos emotivas, isto é, com a 

personalidade emocional mais es-

tável, menos influenciável pelos 

eventos externos. O contrário ocor-

reu para as pessoas com E
k
 mais 

alto – aquelas que se emocionam 

facilmente com qualquer coisa.

A conclusão é forte: teríamos 

todos nós uma “assinatura cardía-

ca” de personalidade. [...]

LENT, R. Seu coração, sua 
personalidade. Revista 

Ci•ncia Hoje. Disponível em: 
<www.cienciahoje.org.br/

noticia/v/ler/id/4406/n/seu_
coracao,_sua_personalidade>. 

Acesso em: dez. 2017.
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Coração e pulmões

 Ajude os estudantes a terminar o cartaz dos estudos que fizeram sobre “Cora-

ção e pulmões”. Comece escrevendo o nome das estruturas do corpo relacio-

nadas à respiração e à circulação indicadas pelas setas. Depois, escreva uma 

explicação para cada um dos termos nos bilhetes a seguir.
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Artéria aorta

Grande vaso 

sanguíneo do 

corpo humano.

Traqueia

Tubo por onde passa 

o ar que entra no 

corpo.

Vasos s
anguín

eos

Tubos que percorrem 

todo o corpo e que 

contêm o sangue.

nariz
vasos sanguíneos

traqueia

coração
pulmão

artéria aorta
Os elementos representados 
nestas páginas não estão na 
mesma proporção de tamanho.
Foram usadas cores fantasia.
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 Orientações didáticas 
Atividade 2

Oriente os estudantes a retornar 
à imagem das páginas 202 e 203 
para preencher as lacunas nesta 
atividade. Alternativamente, você 
pode pedir também que façam suas 
próprias representações dos siste-
mas cardiovascular e respiratório no 
caderno. Esses desenhos podem 
ajudá-lo a avaliar a compreensão 
dos estudantes a respeito do que 
foi estudado e retomar alguns con-
teúdos caso necessário.

Atividade complementar

Em continuidade à proposta 
da atividade, sugira aos estu-
dantes que, com a participa-
ção de toda a turma, elaborem 
um dicionário do corpo huma-
no. Selecionem termos-chave 
dos textos das páginas 202 e 
203 e elaborem definições 
para cada um. Você pode su-
gerir que cada dupla de estu-
dantes fique responsável pela 
elaboração da definição de um 
termo.
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Meu resumo sobre o coração e os pulmões

Título: Resposta pessoal. 

Como são os pulmões? Ocupam toda a cavidade torácica e o 

Como é o coração por dentro? Há duas cavidades na parte 

de cima chamadas átrio e duas cavidades grandes na parte de baixo 

chamadas ventrículo. 

Por onde o ar passa quando inspiramos? O ar entra pela 

boca ou pelo nariz, passa pela traqueia e chega aos pulmões e aos 

alvéolos pulmonares. 

O que acontece quando o coração bate? 
O coração funciona 

como uma bomba, que impulsiona o sangue para fora dele. 

Para onde vai o oxigênio do ar que inspir
amos?

O oxigênio passa dos alvéolos pulmonares para o sangue. 

Para onde vai o sangue que sai do coração
 pela 

artéria aorta? 

O sangue passa por todo o corpo levando nutrientes e oxigênio. 

pulmão direito é um pouco maior que o esquerdo. 

Mostre seu resumo aos 

colegas e veja o que eles 

escreveram.

Mostre seu resumo aos 

3  Escreva um resumo das informações que você obteve sobre o coração e os 

pulmões. Para isso, tente responder às perguntas abaixo, anotadas por um es-

tudante.
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Texto complementar

Controle da ventilação durante o  
mergulho em apneia 

É muito comum que os mergulhadores façam uma hiperventila-
ção na superfície antes de mergulharem, como estratégia para per-
manecerem durante mais tempo debaixo d’água. [...]

A vontade de respirar é decorrente do acúmulo de CO2; dessa 
forma, se um mergulhador hiperventilar, a pCO2 [pressão de CO2] 

dele estará bem baixa e a pO2 [pressão de O2] estará alta, e o tempo 
de demora para que a pCO2 aumente, de maneira que provoque uma 
vontade irresistível de respirar, será maior. O indivíduo consegue, 
então, ficar muito mais tempo debaixo d’água. Porém, paralelamente, 
a pO2 arterial vai diminuindo, pois há consumo de oxigênio. Depen-
dendo do tempo que ele fique debaixo d’água, pode ser que desen-
volva hipoxemia, mesmo sem que haja vontade de respirar. [...]

CONTROLE da ventilação durante o mergulho em apneia.  
Universidade Federal Fluminense. Disponível em: <http://www.uff.br/

fisio6/framesets/aula_22.htm>. Acesso em: dez. 2017.

 Orientações didáticas 
Espera-se que, nesse resumo, 

os estudantes escrevam informa-
ções compatíveis com a leitura 
dos textos apresentados nas pá-
ginas anteriores.

Ao fim da atividade, você pode 
propor aos estudantes que com-
partilhem seus resumos com um 
colega: um faz as perguntas e o 
outro dá as respostas, e depois 
trocam os papéis.
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 Por dentro da barriga
Para realizar as nossas atividades diárias, precisamos de energia. Ela é obtida 

por meio da alimentação. Para entender isso, vamos estudar estruturas do cor-
po que atuam na digestão dos alimentos. 

Imagine um alimento que você acabou de ingerir. Você sabe por onde esse 
alimento vai passar? E o que acontecerá com ele dentro de seu corpo?

A digestão é um processo por meio do qual os alimentos são quebrados e 
transformados em partículas menores, que podem ser absorvidas pelo corpo. É 
assim que obtemos os nutrientes que estão nos alimentos que comemos. Estruturas 
do corpo, como o estômago e os intestinos, participam desse processo. Para 
saber quais são as estruturas do corpo que se relacionam com a digestão e onde 
elas ficam no corpo, leia os textos abaixo. 

Os elementos representados 
nestas páginas não estão na 
mesma proporção de tamanho.
Foram usadas cores fantasia.

Boca – é onde o alimento é 
mastigado e misturado com 
a saliva. Esse é o começo da 
digestão. A mastigação e a 
saliva tornam o alimento 
mais pastoso, facilitando 
sua deglutição.

Pâncreas – fica sob o estô-
mago. Produz sucos que 
são lançados no intestino e 
têm papel na digestão.

Estômago – é onde chega 
o alimento que vem da 
boca. No estômago, as pro-
teínas contidas nos alimen-
tos começam a ser digeri-
das pelo suco gástrico.

Intestino delgado – é para 
onde os alimentos vão depois 
de passar pelo estômago. O 
intestino delgado pode ser 
comparado a um grande 
tubo, com vários metros de 
comprimento. Nele, os ali-
mentos continuam a ser dige-
ridos e os nutrientes contidos 
nos alimentos passam para 
o sangue.

Fígado – possui muitas fun-
ções. Uma delas é produzir 
a bile, um fluido que ajuda na 
digestão de gorduras, que 
ocorre no intestino.
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Livro

Corpo humano: um livro para 

quem tem estômago! Dan Green 

e Basher. S‹o Paulo: Girassol, 2011.

Sugestão de…

Intestino grosso – é para 
onde vai o alimento que 
não foi absorvido pelo 
intestino delgado. Esses 
resíduos de alimentos for-
mam as fezes, que serão 
eliminadas pelo ânus. No 
intestino grosso, ocorre a 
absorção de água.

Esôfago – espécie de tubo 
por onde passa o alimento 
que engolimos. A muscula-
tura da parede do esôfago 
se contrai e encaminha o 
alimento para o estômago.

206 UNIDADE 3 

 Orientações didáticas 
Para complementar a leitura dos 

textos desta página, sugerimos que 
os estudantes façam uma pesquisa 
sobre as estruturas do sistema di-
gestório. Procure providenciar com 
antecedência material para que 
possam realizar a pesquisa. 

Se preferir, a pesquisa pode ser 
realizada na internet. Nesse caso, 
certifique-se de que os sites aces-
sados pelos estudantes apresentem 
conteúdo adequado para a idade 
deles e contenham informações 
confiáveis. Uma sugestão é que a 
turma seja organizada em grupos, 
de maneira que cada grupo pesqui-
se uma estrutura.

Atividade complementar

Esta atividade pode ser desenvolvida em grupos. Para tor-
ná-la mais proveitosa, trabalhe em conjunto com Arte. Para 
construir modelos em duas dimensões, recomenda-se  
o uso de papel pardo. O contorno do corpo pode ser feito 
pelos próprios estudantes: alguns ficam deitados sobre o 
papel e traça-se o contorno da região do pescoço às coxas. 
Para realizar os traçados das estruturas internas, é recomen-
dável usar inicialmente lápis. Para fazer modelos em três di-

mensões, pode-se trabalhar com argila, que é fácil de ser 
moldada. É desejável que imagens das estruturas internas do 
corpo estejam à disposição dos estudantes, para que eles 
possam consultá-las enquanto trabalham. Durante a ativida-
de faça perguntas a eles, como: “O tamanho do estômago 
em relação ao do fígado é esse mesmo?”; “Que tal confirmar 
na imagem do livro?”; “Essa é mesmo a localização do intes-
tino?”; “Tem alguma estrutura nesse lugar?”; “Será que não 
falta nada nesse modelo?”.
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1  Esta cruzadinha já está preenchida com o nome de estruturas do corpo rela-

cionadas à digestão. No caderno, escreva frases para explicar cada item da 

cruzadinha. 

2  Com qual(is) das crianças você concorda? De qual(is) você discorda? Explique 

sua resposta, corrigindo as frases com as quais você não concorda.

1

E

S

T

2 Ô

4 P Â N C R E A S M

S A

Ô 6 G

5 F Í G A D O

A I

G G

3 B O C A E

S

7 I N T E S T I N O G R O S S O

Ã

8 I N T E S T I N O D E L G A D O

Sugestão de resposta:
1. Local em que o alimento é digerido pelo 
suco gástrico. 2. Espécie de tubo por onde 
passa o alimento que engolimos. 
3. Local em que o alimento é mastigado. 
4. Estrutura que produz sucos lançados no 
intestino.

Espera-se que os estudantes corrijam as duas frases, indicando que o alimento não

passa pelo fígado nem pelo pâncreas. 

O alimento 
passa pelo 

fígado, onde 
recebe a bile.

boca

esôfago

estômago

pâncreas

intestino

delgado

fígado

intestino

grosso
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O alimento passa 
pelo pâncreas, 

onde continua a ser 
digerido.

Os elementos representados 
nestas páginas não estão na 
mesma proporção de tamanho.
Foram usadas cores fantasia.

5. Uma de suas 
funções 
é produzir a bile. 
6. Processo que 
transforma os 
alimentos em 
partículas mais 
simples.7. Onde 
se formam 
as fezes. 8. Nele, 
os nutrientes dos 
alimentos passam 
para o sangue.

207 CAPÍTULO 11

 Orientações didáticas 
Atividade 2

Espera-se que os estudantes 
corrijam as duas frases, indicando 
que o alimento não passa pelo fí-
gado nem pelo pâncreas. A bile 
produzida no fígado e as substân-
cias que participam da digestão e 
que são produzidas no pâncreas 
seguem até o intestino. Lá está o 
alimento, que acaba entrando em 
contato com essas substâncias.
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Alimentos: muito 
além da energia

Agora, vamos analisar informações nutricionais de diferentes alimentos e 

aprender sobre alimentação saudável.

Para iniciar
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1  Faça uma lista no caderno com exemplos de alimentos que você costuma 

comer nas seguintes refeições: café da manhã, almoço e jantar. Comparti-

lhe com os colegas. Resposta pessoal.

2  Troque ideias com os colegas: No seu dia a dia, você se preocupa com a 

alimentação? Você acha que precisa ou não mudar alguma coisa em relação 

a seus hábitos alimentares? Resposta pessoal.

3  Você já reparou nas embalagens dos alimentos? Que informações elas nos 

trazem sobre o alimento que vamos consumir? Resposta pessoal.

UNIDADE 3 208

Capítulo

12

Temas contemporâneos

• Educação alimentar e 
nutricional

• Saúde

 Objetivos do capítulo

• Conhecer a pirâmide alimentar e 
identificar os tipos de alimento.

• Reconhecer a importância da 
boa alimentação para a saúde. 

• Identificar a informação nutricio-
nal contida na embalagem dos 
alimentos.

• Compreender que um estilo de 
vida saudável envolve outras ati-
tudes além da boa alimentação.

 Habilidades abordadas  
neste capítulo

BNCC
 EF05CI08   Organizar um car-

dápio equilibrado com base nas 
características dos grupos alimen-
tares (nutrientes e calorias) e nas 
necessidades individuais (ativida-
des realizadas, idade, sexo, etc.) 
para a manutenção da saúde do 
organismo.

BNCC
 EF05CI09   Discutir a ocorrên-

cia de distúrbios nutricionais (como 
a obesidade) entre crianças e jo-
vens, a partir da análise de seus 
hábitos (tipos de alimento ingerido, 
prática de atividade física, etc.).

BNCC
 EF05HI04   Associar a noção de 

cidadania com os princípios de res-
peito à diversidade e à pluralidade.

 Orientações didáticas 
Para iniciar 

Explore a imagem de abertura 
questionando: “Quais são as dife-
renças entre esses pratos de refei-
ção?”; “Em qual dessas refeições 
há predomínio de vegetais?”; “Em 
qual há predomínio de leite e de 
seus derivados?“; “O que os vege-
tais fornecem para o corpo que faz 
bem à saúde?”; “O que o leite e 
seus derivados fornecem para o 
corpo?”; “Há alguma dessas refei-
ções que pode ser considerada 
uma rica fonte de gordura?”; “Com 
que frequência devemos ingerir 
alimentos gordurosos?”.

Atitudes responsáveis na escolha 
de uma alimentação adequada aca-

bam provocando mudanças no nosso estilo 
de vida e, consequentemente, em nossa qua-
lidade de vida. Assim, procure fomentar a re-
flexão, a autocrítica e eventuais mudanças nos 
hábitos alimentares dos estudantes. Ao longo 
deste capítulo, observe se eles se preocupam 
com seus hábitos alimentares, estimulando 
questionamentos como: “Tomar refrigerante 
em todas as refeições é uma atitude de quem 
se preocupa com a alimentação?”.
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 Nutrientes nos alimentos

Para repor nossas energias e continuarmos a realizar nossas tarefas diárias, 

precisamos ter uma alimentação saudável e equilibrada.

Você sabe o que os alimentos contêm que faz bem à saúde? 

Para responder a essa pergunta, que tal conversarmos com uma nutricionista?
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 ❱ Mariana Sala Ž nutricionista.

 CAPÍTULO 12 209

Como a boa alimentação contribui para
nossa saúde?

A alimentação dá sua contribuição para a saúde como 

que “de dentro para fora”, fornecendo os nutrientes de 

que precisamos. 

Quais são alguns desses nutrientes?

Carboidratos, por exemplo, são fontes de energia. 

Pães, massas e arroz são ricas fontes de carboidratos, 

assim como as frutas. Aliás, as frutas também são ricas 

fontes de outros nutrientes, como vitaminas e minerais.

E qual é o papel das vitaminas e dos minerais?

São substâncias que atuam nos “bastidores” de vários processos que ocorrem no 

corpo e refletem no que vemos por fora – pele e dentes saudáveis, cabelos brilhantes, 

ossos fortes, etc. De maneira geral, os vegetais possuem uma diversidade de minerais 

e vitaminas.

Além desses, quais outros nutrientes existem?

As gorduras, que são essenciais para absorvermos certos nutrientes, também são 

fontes de energia. Mas temos de estar atentos às fontes de gordura em nossa alimen-

tação. De maneira geral, é aconselhável reduzirmos o consumo de doces e manteigas 

e procurarmos usar mais sementes, castanhas e óleos vegetais.

Há mais algum nutriente que não pode faltar?

Proteínas: são nutrientes necessários para repor e reconstruir nosso corpo. Carnes e 

ovos são ricos em proteínas. Mas também vários vegetais, como a lentilha e o espinafre, 

são fontes de proteínas. 

Qual é o último recado que você gostaria de dar?

Eu vejo a todo momento crianças tomando sucos industrializados e refrigerantes, 

comendo salgadinhos. Não estão comendo frutas nem vegetais. Temos de aprender 

a escolher o que comemos. Meu lema é: “Saúde e bem-estar através da comida”. Se 

você comer bem, ou seja, se comer o que precisa, vive melhor. Vamos comer bem?

Com a palavra...

 Orientações didáticas 
Gorduras saturadas, como as 

encontradas em carnes vermelhas 
e laticínios, podem se relacionar 
com o aumento do nível de coles-
terol no sangue. Sabe-se que a 
incidência de doenças cardiovas-
culares está associada a um alto 
nível de colesterol. No entanto, 
alguns tipos de gordura, como as 
encontradas em óleos vegetais, 
castanhas e peixes, podem reduzir 
o colesterol, sendo consideradas, 
portanto, gorduras “boas”, além 
de serem ricas fontes de minerais 
e vitaminas. Assim, para evitar um 
alto nível de colesterol no sangue, 
não precisamos evitar todas as gor-
duras – apenas as saturadas.
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1  Complete o quadro abaixo, que sintetiza algumas informações da entrevista 

da página anterior.

Nome do nutriente Exemplos de alimentos que cont•m o nutriente

Carboidratos
Pães, massas, arroz e frutas.

Proteínas
 Carnes, ovos e vários vegetais (como lentilha e espinafre).

Gorduras
Doces, manteiga, sementes, castanhas e óleos.

Vitaminas e minerais
Vegetais em geral e frutas.

Na época das Grandes Navegações, o 

escorbuto afligia os navegadores. Alguns 

sintomas do “mal dos mares” eram gengi-

vas com sangramento, problemas na cica-

trização de feridas, perda dos dentes. O 

problema era a falta de vitamina C, pois a 

dieta dos marinheiros era muito pobre em 

frutas e vegetais.

Gael resolveu fazer uma dieta nova. Nada 

de leite e derivados. Depois de algum tempo 

começou a se queixar de câimbras e teve 

alguns incidentes de quebra de ossos. Em 

uma consulta, o médico diagnosticou seu ca-

so como um problema de carência de cálcio. 

O cálcio é um mineral necessário para a for-

mação de ossos e dentes, para a coagulação 

sanguínea e para a contração dos músculos.
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2  Leia os textos que tratam de problemas de saúde relacionados à alimentação. 

Depois, no caderno, monte um quadro para sintetizar as informações obtidas 

em cada ficha, citando o problema alimentar e a consequência para a saúde.

 ❱ Leite e derivados são fontes de cálcio.

 ❱ Peixes voadores encontrados na zona 

Tórrida, a partir de “Americae Tertia 

Pars”, de Theodore de Bry, 1592 (gravura 

colorida em metal, de 35 cm × 24 cm).
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 Orientações didáticas 
Atividade 2

O problema alimentar descrito 
no primeiro texto foi a carência de 
cálcio, e suas consequências foram 
problemas nos ossos e nos dentes, 
além de câimbras. 

Para a maioria das pessoas, o cál-
cio costuma ser obtido principal-
mente do leite e de seus derivados. 
Esteja atento para o fato de que 
muitas pessoas têm alergia aos lati-
cínios e evitam ingeri-los no dia a dia. 
Nesse caso, é indicado suprir a falta 
de cálcio de outra maneira.

Já no segundo texto, o problema 
alimentar mencionado foi a falta de 
vitamina C, o que levou à ocorrên-
cia de escorbuto.

Texto complementar
Alimentação saudável

Ter uma boa alimentação é sinônimo de vida saudável. [...]

Muitos componentes da alimentação dos brasileiros são associa-

dos ao desenvolvimento de doenças, como câncer, problemas cardía-

cos, obesidade e outras enfermidades crônicas, como o diabetes. [...]

O tipo de preparo do alimento também influencia no risco de 

doenças. Ao fritar, grelhar ou preparar carnes na brasa a temperatu-

ras muito elevadas, por exemplo, podem ser criados compostos que 

aumentam o risco de câncer de estômago. Por isso, métodos de cozi-

mento que usam baixas temperaturas são escolhas mais saudáveis, 

como vapor, fervura, ensopados, guisados, cozidos ou assados. [...]

A adoção de uma alimentação saudável previne o surgimento de 

doenças crônicas e melhora a qualidade de vida. Frutas, verduras, legumes 

e cereais integrais contêm vitaminas, fibras e outros compostos, que au-

xiliam as defesas naturais do corpo e devem ser ingeridos com frequência.

As fibras, apesar de não serem digeridas pelo organismo, ajudam 

a regularizar o funcionamento do intestino, reduzindo o tempo de 

contato de substâncias nocivas com a parede do intestino grosso.
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3  Veja o cartaz que alguns estudantes começaram a fazer após analisar as informa-

ções nutricionais em embalagens de alimentos. Depois, preencha o quadro com 

a quantidade, em média, de cada nutriente em 100 g ou 100 mL de produto. 

Tipos de nutriente

Alimentos Proteínas Gorduras Carboidratos Vitaminas Minerais

Biscoito integral 9,3 g 13,6 g 70,9 g – – 

Macarrão 14 g 1 g 75 g   

Requeijão 7 g 28 g 1 g   

Suco de goiaba   1,1 g 15 mg  

Açúcar 1,5 g 1,3 g 86 g 10 mg  

Achocolatado 0 g 0 g 99,2 g   0,06 g a 0,2 g

Composição média
por 100 g do produto

Energia 433,7 kcal
Proteínas 9,3 g
Gorduras 13,6 g

Carboidratos 70,9 g

Valor médio 
por 100 mL

Energia 4,7 kcal
Carboidratos 1,1 g
Vitamina C 15 mg

Composição média
por 100 g do produto

Energia 280 kcal
Proteínas 7 g
Gorduras 28 g

Carboidratos 1 g

100 g contêm 
em média

Energia 376 kcal
Proteínas 1,5 g
Gorduras 1,3 g

Carboidratos 86 g
Vitamina E 10 mg

Cálcio 480 mg
Ferro 7,5 mg

100 g contêm 
em média

Energia 400 kcal
Proteínas 0 g
Gorduras 0 g

Carboidratos 99,2 g
Sais minerais 0,06 a 0,20 g

Análise nutricional dos alimentos

Composição média
por 100 g do produto

Energia 365 kcal
Proteínas 14 g
Gorduras 1 g

Carboidratos 75 g

211 CAPÍTULO 12

Os elementos representados 
nesta página não estão em 
mesma proporção de tamanho.
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A ingestão de vitaminas em comprimidos não substitui uma boa alimentação. Os 

nutrientes protetores só funcionam quando consumidos por meio dos alimentos. O 

uso de vitaminas e outros nutrientes isolados na forma de suplementos não é reco-

mendável para prevenção do câncer.

Os bons hábitos alimentares vão funcionar como fator protetor se forem adota-

dos ao longo da vida. Nesse aspecto devem ser valorizados e incentivados antigos 

hábitos alimentares do brasileiro, como o consumo de arroz com feijão.

[...]

GOVERNO FEDERAL. Alimentação saudável. Portal Saúde. Disponível em: 
<www.brasil.gov.br/saude/2009/11/alimentacao>. Acesso em: nov. 2017.

 Orientações didáticas 
Convide os estudantes a analisar 

embalagens de diferentes alimen-
tos. A partir do contato com essas 
embalagens, incentive-os a fazer 
uma lista com exemplos de dife-
rentes vitaminas (C, B1, B2, E) e de 
minerais (sódio, potássio, ferro, 
cálcio). Auxilie-os na leitura das 
embalagens.

No contexto da nutrição, costu-
ma-se chamar de minerais ou sais 
minerais os compostos inorgânicos 
que são nutrientes essenciais para 
a sobrevivência do organismo.
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 Por uma alimentação saudável

Você já ouviu falar que alguém só come “besteiras”? 

A pirâmide alimentar é uma representação que nos ajuda a 

tomar consciência do que devemos comer e em quais 

proporções. Ela sugere que os alimentos da base devem 

ser consumidos em maior quantidade do que os do topo.

Assim, a base da pirâmide é formada por vegetais 

ou alimentos de origem vegetal. Aí estão os cereais, 

como arroz, milho, trigo e suas farinhas usadas pa-

ra fazer pães, massas, etc.; e também a batata e 

a mandioca, por exemplo. Esses alimentos for-

necem principalmente carboidratos (além de 

vitaminas, minerais e fibras).

Em um nível acima dos cereais estão as 

chamadas hortaliças (que são os vegetais 

usados em saladas e refogados) e as 

frutas. Também são ricas fontes de 

vitaminas, minerais e fibras.

Carnes, ovos, feijão e  semen-

tes oleaginosas estão um nível 

acima de hortaliças e frutas 

na pirâmide alimentar. São 

ricas fontes de proteí-

nas, minerais e vitami-

nas do complexo B. 

Com eles estão leite e derivados (como queijo e iogurte), que são uma rica 

fonte de cálcio.

Finalmente, o topo da pirâmide alimentar inclui alimentos ricos em gordura, 

como óleos, açúcares e doces, que geralmente fornecem muitas calorias e têm 

baixo valor nutricional. O recomendado é que gorduras e doces representem 

uma parte não muito grande da quantidade de calorias que ingerimos.

tomar consciência do que devemos comer e em quais 

proporções. Ela sugere que os alimentos da base devem 

ser consumidos em maior quantidade do que os do topo.

Assim, a base da pirâmide é formada por vegetais 

ou alimentos de origem vegetal. Aí estão os cereais, 

como arroz, milho, trigo e suas farinhas usadas pa-

ra fazer pães, massas, etc.; e também a batata e 

a mandioca, por exemplo. Esses alimentos for-

necem principalmente carboidratos (além de 

Em um nível acima dos cereais estão as 

chamadas hortaliças (que são os vegetais 

usados em saladas e refogados) e as 

Grupo dos 
legumes e 
verduras

3 porções

Grupo 
do leite e 

derivados
3 porções

Grupo 
dos 

cereais
6 porções

Grupo 
dos óleos 

e gorduras
1 porção

ifong/Shutterstock/Glow Images
Pratique atividade física 

(no mínimo 30 minutos diários)
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Os elementos representados 
nestas páginas não estão em 
mesma proporção de tamanho.
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Texto complementar

Pirâmide alimentar: guia para 
alimentação saudável

No Brasil, as propostas mais utilizadas como 

guias alimentares são do Ministério da Saúde, re-

presentadas pelo Guia alimentar para população 

brasileira [...] e a pirâmide alimentar adaptada para 

população brasileira da pesquisadora da Universi-

dade de São Paulo, Sônia Tuncunduva Philippi [...].

[...]

A pirâmide alimentar defende os princípios 

básicos de uma alimentação saudável: variedade, 

equilíbrio e moderação.

• Variedade: Fornecer uma ampla seleção 

de alimentos diariamente. Não há um alimento 

completo, que forneça todos os nutrientes ne-

cessários a uma boa nutrição e consequente 

manutenção da saúde. Uma alimentação variada 

deve incluir alimentos de todos os grupos da 

 Orientações didáticas 
A pirâmide alimentar apresenta-

da nesta página e na próxima foi 
adaptada à realidade da população 
brasileira. Orienta o consumo ener-
gético médio diário de 2 000 kcal, 
distribuído em seis refeições ao lon-
go do dia. Recomenda-se ainda a 
prática de atividade física por no 
mínimo 30 minutos diários.

Livro

GOMES, Helen Mara dos 
Santos; TEIXEIRA, Estelamar 
Maria Borges. Pirâmide alimen-

tar: guia para alimentação sau-
dável. Cartilha técnica. Uberaba: 
Boletim Técnico IFTM, 2016. 
Disponível em: <http://editora.
iftm.edu.br/index.php/boletim 
iftm/article/download/193/93>. 
Acesso em: jan. 2018.

A cartilha traz conceitos e 
recomendações sobre a pirâ-
mide alimentar e os tipos de 
alimento que a compõem.

O texto complementar abai-
xo traz um trecho desta cartilha.

Sugestão de... 
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1  Observe os esquemas e termine de completá-los com base na leitura do texto 

da página anterior.

Grupo das 
carnes e ovos

1 porção

Grupo dos 
feijões e 

oleaginosas
1 porção

Grupo dos 
açúcares 

e doces
1 porção

Grupo 
das 

frutas
3 porções

2  Analise o que estas crianças dizem 

e troque ideias com os colegas: 

Com qual(is) vocês concordam? De 

qual(is) vocês discordam? Justifi-

quem suas respostas.Resposta pessoal.

ALIMENTOS DE 

ORIGEM VEGETAL

Batata/Mandioca Legumes/Verduras

Frutas

exemplos

VITAMINA B PROTEÍNAS

MINERAIS

Feijão/Sementes 

oleaginosas/Carnes/Ovos

são ricas 

fontes de

CÁLCIO

Leite e derivados

são ricas 

fontes de

GORDURA

Calorias

fornece 

muitas

CARBOIDRATOS

Cereais/Arroz/Pães/
Massas

são ricas 

fontes de

Fonte: PHILIPPI, Sônia. Pirâmide dos alimentos: 
fundamentos básicos da nutrição. Barueri: Manole, 2008.

Cereais/

213 CAPÍTULO 12

Devemos comer carne e 
ovos tanto quanto vegetais.

Podemos comer um 
doce de sobremesa a cada 

refeição. A pirâmide 
alimentar não indica 

nada contrário.

Nossa 
alimentação 

deve ter 
predominantemente 

vegetais, por isso 
eles estão no topo 

da pirâmide 
alimentar.
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pirâmide que juntos atenderão às recomendações 

nutricionais.

• Equilíbrio: Uma alimentação equilibrada in-

corpora diariamente quantidade adequada e indi-

cação do número de porções recomendadas, dos 

diferentes grupos alimentares, provendo calorias e 

nutrientes necessários.

• Moderação: Controle no consumo dos ali-

mentos do grupo das gorduras e açúcares, sal e 

quantidade de calorias [...].

[...] A pirâmide alimentar no processo de edu-

cação alimentar e nutricional, apresenta-se como 

um guia eficaz para o cumprimento destas reco-

mendações.

GOMES, Helen Mara dos Santos; TEIXEIRA, 
Estelamar Maria Borges. Pirâmide alimentar: guia 
para alimentação saudável. Boletim TŽcnico IFTM, 

ano 2, n. 3, p.10-15, set./dez. 2016.

 Orientações didáticas 
Atividade 2

Espera-se que os estudantes in-
diquem que:

• carne, ovos e vegetais devem fa-
zer parte de nossa dieta. No en-
tanto, segundo as orientações da 
pirâmide alimentar, carne e ovos 
devem ser consumidos em menor 
proporção do que os vegetais;

• doces estão no topo da pirâmide 
alimentar, o que significa que de-
vem ser comidos com moderação 
por serem rica fonte de gordura;

• nossa alimentação deve ser rica 
em vegetais e isso é sinalizado 
pelo fato de estes serem repre-
sentados na base da pirâmide 
alimentar, e não no seu topo.
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 ● Agora é hora de montar um restaurante que siga as orientações da pirâmide alimentar! 

Com os colegas, organize as carteiras da sala como se fosse um restaurante e faça as 

atividades.

Assim também aprendo

A que corresponde uma porção*?

Grupo do ARROZ, PÃO, 
MASSA, BATATA 
e MANDIOCA

•  1 fatia de pão de forma

• 1 pão francês

•  ½ xícara de arroz cozido 
ou macarrão

Grupo das FRUTAS

• 1 laranja

• 1 maçã

• 1 banana

•  ½ xícara de fruta picada

•  ½ xícara de suco de 
fruta

Grupo das 
CARNES e OVOS

• 1 bife pequeno

•  ½ peito de frango

• 1 ovo

Grupo dos FEIJÕES 
e OLEAGINOSAS

•  ½ xícara de feijão cozido

•  2 colheres de sopa de 
soja cozida

•  12 unidades de 
amendoim

•  8 unidades de pinhão 
cozido

Grupo dos
LEGUMES e VERDURAS

•  1 xícara de verduras 
folhosas (alface, couve, 
espinafre, etc.)

•  ½ xícara de verduras 
ou legumes picados e 
cozidos

Grupo do
LEITE e DERIVADOS

•  1 copo de leite integral

•  3 fatias de queijo fresco

•  3 colheres de sopa de 
requeijão

Grupo dos 
ÓLEOS e GORDURAS

•  2 colheres de chá de 
azeite de oliva 
extravirgem

Grupo dos
AÇÚCARES e DOCES

•  6 colheres de chá de 
açúcar

•  20 g de chocolate ao 
leite

* Uma porção equivale a uma das opções apresentadas.

CARDÁPIO

● Agora é hora de montar um restaurante que siga as orientações da pirâmide alimentar! 

Com os colegas, organize as carteiras da sala como se fosse um restaurante e faça as 

atividades.

Assim também aprendoAssim também aprendoAssim também aprendo

A que corresponde uma porção*?A que corresponde uma porção*?

Grupo do ARROZ, PÃO, Grupo do ARROZ, PÃO, 
MASSA, BATATA MASSA, BATATA 
e MANDIOCAe MANDIOCA

•  1 fatia de pão de forma•  1 fatia de pão de forma

• 1 pão francês• 1 pão francês

•  ½ xícara de arroz cozido •  ½ xícara de arroz cozido 
ou macarrãoou macarrão

Grupo das FRUTASGrupo das FRUTAS

• 1 laranja• 1 laranja

• 1 maçã• 1 maçã

• 1 banana• 1 banana

•  ½ xícara de fruta picada•  ½ xícara de fruta picada

•  ½ xícara de suco de •  ½ xícara de suco de 
frutafruta

Grupo das Grupo das 
CARNES e OVOSCARNES e OVOS

• 1 bife pequeno• 1 bife pequeno

•  ½ peito de frango•  ½ peito de frango

• 1 ovo• 1 ovo

Grupo dos FEIJÕES Grupo dos FEIJÕES 
e OLEAGINOSASe OLEAGINOSAS

•  ½ xícara de feijão cozido•  ½ xícara de feijão cozido

•  2 colheres de sopa de •  2 colheres de sopa de 
soja cozidasoja cozida

•  12 unidades de •  12 unidades de 
amendoimamendoim

•  8 unidades de pinhão •  8 unidades de pinhão 
cozidocozido

Grupo dosGrupo dos
LEGUMES e LEGUMES e VERDURASVERDURAS

•  1 xícara de verduras •  1 xícara de verduras 
folhosas (alface, couve, folhosas (alface, couve, 
espinafre, etc.)espinafre, etc.)

•  ½ xícara de verduras •  ½ xícara de verduras 
ou legumes picados e ou legumes picados e 
cozidoscozidos

Grupo doGrupo do
LEITE e DERIVADOSLEITE e DERIVADOS

•  1 copo de leite integral•  1 copo de leite integral

•  3 fatias de queijo fresco•  3 fatias de queijo fresco

•  3 colheres de sopa de •  3 colheres de sopa de 
requeijãorequeijão

Grupo dos Grupo dos 
ÓLEOS e GORDURASÓLEOS e GORDURAS

•  2 colheres de chá de •  2 colheres de chá de 
azeite de oliva azeite de oliva 
extravirgemextravirgem

Grupo dosGrupo dos
AÇÚCARES e DOCESAÇÚCARES e DOCES

•  6 colheres de chá de •  6 colheres de chá de 
açúcaraçúcar

•  20 g de chocolate ao •  20 g de chocolate ao 
leiteleite

* Uma porção equivale a uma das opções apresentadas.

CCAARRDDÁÁPPIIOO

* Uma porção equivale a uma das opções apresentadas.

Os elementos representados 
nestas páginas não estão em 
mesma proporção de tamanho.
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 Orientações didáticas

Assim também aprendo

Esta atividade lúdica possibilita-
rá aos estudantes pôr em prática 
todo o aprendizado obtido no es-
tudo do tema, dando a eles a opor-
tunidade de analisar cada item 
proposto em cada grupo de ali-
mentos e de montar o cardápio 
que considerarem o mais saudável.

Texto complementar

Dez passos para a alimentação saudável

1. Fazer de alimentos in natura ou minimamente processados a 

base da alimentação.

2. Utilizar óleos, sal e açúcar em pequenas quantidades [...].

3. Limitar o consumo de alimentos processados.

4. Evitar o consumo de alimentos ultraprocessados.

5. Comer com regularidade e atenção, em ambientes apropriados e, 

sempre que possível, com companhia.

6. Fazer compras em locais que ofertem variedades de alimentos  

in natura ou minimamente processados.

7. Desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias.

8. Planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela 

merece.

9. Dar preferência [...] a [...] refeições feitas na hora.

10. Ser crítico quanto a informações [...] [de] propagandas comerciais.

Saiba quais são os diferentes tipos de alimentos

Alimentos in natura: essencialmente partes de plantas ou de 

animais. Exemplos: carnes, verduras, legumes e frutas.
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Sugestão do “Chef”

Café da manhã

Almoç o

 

 

 

 

Lanche da tarde

Jantar

 

 

S
U
C
O

S
O
B
R
E
M
E
S
A

a) Antes de tudo, analise a que corresponde uma porção de cada alimento.

b) Depois, com um colega e seguindo as orientações da pirâmide alimentar, 

monte sua sugestão de cardápio para um dia.

 

 

SugeSugeeSug sesse tstts ãtããt oãooã  do o doo d “ChChhC ef”hef”ef”h

CaCaaC fé da afé da fé da a manhãmanhãanhãm

AlmoçAlmoççAlmo oçooç

LaLaaL ncancnca hnchhnc e da tardehe da tardee da tardeh

JaJaaJ ntarantarntara

S
U
C
O

S
O
B
R
E
M
E
S
A

a) Antes de tudo, analise a que corresponde uma porção de cada alimento.

b) Depois, com um colega e seguindo as orientações da pirâmide alimentar, 

monte sua sugestão de cardápio para um dia.

215 CAPÍTULO 12

Sugestão de resposta: 1 pão francês, 
1 copo de leite e 1 banana (total = 
1 porção do grupo do ARROZ, PÃO, 
MASSA, BATATA e MANDIOCA 
+ 1 porção do grupo do LEITE e 
DERIVADOS + 1 porção do grupo 
das FRUTAS).

Sugestão de resposta: 2 fatias de pão 
de forma, 3 fatias de queijo fresco, 
3 colheres de sopa de requeijão e 
20 g de chocolate ao leite (total = 
2 porções do grupo do ARROZ, PÃO, 
MASSA, BATATA e MANDIOCA 
+ 2 porções do grupo do LEITE e 
DERIVADOS + 1 porção do grupo 
dos AÇÚCARES e DOCES).

Sugestão de resposta: 1/2 xícara 
de macarrão, 1/2 espiga de milho e 
1 xícara de salada de folhas (total = 
2 porções do grupo do ARROZ, PÃO, 
MASSA, BATATA e MANDIOCA + 
1 porção do grupo dos LEGUMES 
e VERDURAS).
 

Sugestão de resposta: 1/2 xícara de 
arroz, 1/2 xícara de feijão, 1/2 xícara 
de legumes, 1 xícara de salada de 
folhas, 2 colheres de chá de azeite, 
1 bife e 1 xícara de salada de frutas 
(total = 1 porção do grupo do ARROZ, 
PÃO, MASSA, BATATA e MANDIOCA 
+ 1 porção do grupo das CARNES 
e OVOS  + 1 porção do grupo dos 
FEIJÕES e OLEAGINOSAS + 2 porções 
do grupo dos LEGUMES e VERDURAS 
+ 2 porções do grupo das FRUTAS).

Alimentos minimamente processados: quando são submetidos 

a processos que não envolvam agregação de substâncias ao alimento 

original, como limpeza, moagem e pasteurização. Exemplos: arroz, 

feijão, lentilhas, cogumelos, frutas secas e sucos de frutas sem adição 

de açúcar ou outras substâncias [...], farinhas de mandioca, de milho, 

de tapioca, de trigo, ou massas frescas.

Alimentos processados: são fabricados pela indústria, com adição 

de sal ou açúcar, para torná-los duráveis, mais palatáveis e atraentes. Exem-

plos: conservas em salmoura ([...], ervilha, milho); compotas de frutas; 

carnes salgadas e defumadas; sardinha e atum de latinha; queijos e pães.

Alimentos ultraprocessados: são formulações industriais, em 

geral. Contêm aditivos. Exemplos: salsichas, biscoitos, geleias, sorve-

tes, chocolates, molhos, misturas para bolos, “barras energéticas”, 

sopas prontas, macarrão e temperos “instantâneos”, chips, refrigeran-

tes, produtos congelados e prontos para aquecimento, [...], hambúr-

gueres e nuggets.

LEVANTAMENTO analisa hábitos alimentares dos brasileiros. Portal Saúde 

Governo do Brasil. Disponível em: <www.brasil.gov.br/saude/2014/12/
levantamento-analisa-habitos-alimentares-dos-brasileiros>. 

 Acesso em: dez. 2017. 

 Orientações didáticas

Os estudantes podem montar di-
versos cardápios variando a combi-
nação de alimentos. Ao lado, estão 
algumas sugestões de resposta. 
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3  Analise as frases abaixo e indique se elas correspondem (C) ou se não corres-

pondem (NC) às informações sobre a pirâmide alimentar apresentada no capí-

tulo. No caderno, corrija as frases que não correspondem.

Duas porções de
alimentos ricos em 

carboidratos, uma porção
de vegetais e frutas, duas 

porções de leite e de carnes, 
ovos e duas sobremesas por 

dia: em geral um bolo
e algum doce.

Os doces estão
no topo da pirâmide 
alimentar. Devemos 
comê-los à vontade.

4  Compare as informações nutricionais dos alimentos e responda: Qual das bebidas 

pode ser considerada a mais calórica?

Valor médio 

por 100 mL

Energia 4,7 kcal

Carboidratos 1,1 g

Vitamina C 15 mg

350 mL contêm,

 em média

Energia 166 kcal

Proteínas 0 g

Gorduras 0 g

Carboidratos 43 g

Sais minerais 32 mg

O refrigerante pode ser considerado mais calórico, já que 100 mL equivalem a 

aproximadamente 47 kcal, contra somente 4,7 kcal em 100 mL do suco de goiaba. 

5  Observe o que o menino costuma comer ao longo do dia e responda: Os ali-

mentos mencionados por ele compõem uma dieta saudável? Não.

C

Leite e
derivados são 

considerados ricas 
fontes de 

cálcio.

NC

A base da pirâmide 
alimentar contém os 

alimentos que devemos 
comer em menor quantidade 

na nossa dieta. 

NC

Nosso fornecimento
de energia deve provir de

alimentos representados na base
da pirâmide alimentar, tais

como pães e cereais. 

C

Os elementos representados 
nesta página não estão em
mesma proporção de tamanho.

C

Feijões podem 
ser considerados 

rica fonte de 
proteínas.
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 Orientações didáticas

Atividade 3

Incentive os estudantes a reto-
mar o que aprenderam sobre a 
pirâmide alimentar compartilhan-
do as informações com os colegas. 
Se necessário, relembre alguns 
conceitos. Ao identificarem as fra-
ses que não correspondem às in-
formações, questione-os sobre o 
que está errado e use essa discus-
são para ajudá-los a reescrever as 
frases incorretas no caderno. 

Atividade 5

Na dieta apresentada são inge-
ridos poucos vegetais (somente 
uma porção), uma vez que a reco-
mendação diária é de aproximada-
mente 5 porções de hortaliças e 
frutas. Também é recomendada a 
ingestão de mais cereais, pães e 
massas (cerca de 6 porções), além 
da diminuição da ingestão de gor-
duras (recomenda-se comer doces 
o mínimo possível). A ingestão de 
leite e derivados segue as reco-
mendações diárias indicadas na 
pirâmide alimentar.
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Atividade prática

Vamos ter uma ideia da medida da cintura da maioria da turma? 

Como fazer

1. Organizem-se dividindo as tare-

fas: quem fará as medições e 

quem fará as anotações. 

2. Comecem a fazer a medição da 

cintura dos colegas, mais ou me-

nos na altura em que está o um-

bigo.

3. Os dados obtidos podem ser re-

gistrados em um quadro.

4. Façam um gráfico. No eixo hori-

zontal, indiquem o tamanho da 

cintura em “intervalos” (por 

exemplo: de 40 cm a 49 cm; de 

50 cm a 59 cm, etc.); no eixo ver-

tical, indiquem a quantidade de 

estudantes cuja medida da cintu-

ra está dentro de cada intervalo. 
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 Orientações didáticas

Atividade prática

Procure conduzir a atividade 
orientando os estudantes a respeitar 
as diferenças físicas de cada um. Ha-
verá estudantes com diferentes me-
didas. Incentive-os a valorizar essa 
diversidade, inclusive retomando o 
que foi estudado no capítulo 7.

Quando se trabalha com tomada 
de medidas, o mais adequado é 
fazer várias medições. Isso porque 
há sempre a possibilidade de ocor-
rer um “erro” associado ao proces-
so de medição. Assim, se fizermos 
somente uma medição, será maior 
a chance de o valor obtido não re-
fletir a realidade.

Esta atividade envolve a confec-
ção de gráficos simples, que os es-
tudantes do 5o ano já podem exe-
cutar. Aproveite a oportunidade 
para integrar conteúdos de Mate-
mática e Ciências e auxiliá-los na 
leitura desses gráficos. Trabalhe 
com os estudantes a análise dos 
dados considerando não cada um 
individualmente, mas a turma toda: 
“Qual é o valor médio da medida 
da cintura da turma?”; “Qual foi o 
valor obtido mais vezes?”; “Quais 
são os valores máximo e mínimo?”.

Texto complementar

Só o IMC não diz como você está

[...]
Circunferência de cintura

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é a medida da 
região do abdômen, no ponto médio entre a borda inferior da última 
costela e a borda superior da crista ilíaca, onde pode se concentrar a 
gordura visceral, diretamente relacionada a diversos riscos, como au-

mento da pressão arterial, diabetes e colesterol alto, fatores que elevam 
o risco de doenças cardiovasculares. Daí a importância dessa medida, 
que você mesmo pode tirar com o auxílio de uma fita métrica. [...]

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estabelece que a medida 
igual ou superior a 94 cm em homens e 80 cm em mulheres indica 
risco de doenças ligadas ao coração.

[...]

SÓ o IMC não diz como você está. Portal Saœde Governo do Brasil. 
Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br/dicas-de-saude/so-

o-imc-nao-diz-como-voce-esta.html>. Acesso em: nov. 2017.

5ACGHg19At_MP_U3_C12_208a227.indd   217 2/8/18   20:29



Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

MANUAL DO PROFESSOR – UNIDADE 3 | CAPÍTULO 12218

Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido

 Nas brincadeiras, além de exercitar o corpo, 
aumentamos nossa interação com as outras pessoas. 
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 Lanchinho + telinha = ?

Quanto tempo você passa em frente à telinha?

Nos dias de hoje, muitas pessoas têm o hábito de ficar horas assistindo à TV, 

jogando videogames ou conectadas à internet por meio de celulares ou 

tablets. São atividades sedentárias, isto é, que exigem pouco das capacidades 

físicas de nosso corpo e que requerem baixo gasto energético. Essa pouca ati-

vidade física, associada a uma alimentação rica em açúcares e gordura, pode 

ser um caminho para a obesidade.

A obesidade pode ser entendida 

como o acúmulo excessivo de gordura 

no organismo. Um dos sinais da obe-

sidade pode ser o aumento do peso 

corporal e da medida da cintura.

Hoje em dia, temos evidências de 

que uma parcela importante da po-

pulação, incluindo as crianças, é mais 

obesa do que no passado. 

Como a obesidade pode se rela-

cionar ao aumento de risco para 

uma série de problemas de saúde, 

é importante parar e pensar: Será 

que estamos tendo um estilo de vi-

da saudável? Do que temos nos ali-

mentado? Será que passamos tem-

po demais em frente à telinha, e 

tempo de menos em atividades que 

exigem mais de nosso corpo?

Por isso, reflita e reavalie seus há-

bitos. Afinal, você é bastante novo e 

é importante ter saúde para gozar os 

muitos anos de vida que ainda tem 

pela frente.

 Alimentação desbalanceada e muito tempo 
assistindo à TV contribuem para o aumento da 
obesidade.
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Antes de iniciar o conteúdo abor-
dado nesta página, faça uma roda 
de conversa para discutir o tema 
obesidade com os estudantes e ava-
liar seus conhecimentos prévios do 
assunto. Investigue como é a rotina 
deles em casa, fazendo os seguintes 
questionamentos:

• Por quanto tempo vocês ficam 
assistindo a TV depois que vol-
tam da escola?

• Além da rotina de aulas da es-
cola, vocês fazem alguma outra 
atividade?

• Vocês têm o hábito de fazer al-
guma atividade física?

Deixe-os à vontade para exporem 
seus conhecimentos e contarem 
suas experiências. Fique atento para 
que não haja nenhum tipo de cons-
trangimento entre os estudantes 
durante essa discussão. Em seguida, 
desenvolva o conteúdo da página e 
apresente os problemas relaciona-
dos à obesidade.

Atividade complementar

Além de praticar atividades 
físicas com regularidade, o que 
mais podemos fazer para ser-
mos pessoas saudáveis? 

Para responder a essa pergun-
ta, sugira aos estudantes que fa-
çam entrevistas com pessoas da 
escola ou da família, para conhe-
cer os hábitos saudáveis que elas 
têm no dia a dia.

• Em duplas, os estudantes de-
vem elaborar um questionário 
para conhecer os hábitos das 
pessoas que vão entrevistar. 
Veja alguns exemplos de 
questões: “Você dorme quan-
tas horas por dia?”; “O que 
você costuma comer?”.

• Sugira a eles que selecionem 
pessoas da própria família ou 
de diferentes turmas da esco-
la para serem entrevistadas.

• Oriente-os a registrar tudo o 
que for conversado em uma 
caderneta de anotações. Se 
possível, eles podem filmar as 
entrevistas realizadas.

• Organize as informações cole-
tadas em uma grande tabela.

• Durante uma aula pré-agenda-
da, os estudantes deverão com-
partilhar o resultado das entre-
vistas com os colegas.

Texto complementar

Obesidade infantil quadruplica o 

risco de ter diabetes tipo 2

Médicos encontraram indícios de relação di-

reta entre a obesidade infantil e a diabetes do tipo 

2. Os pesquisadores estenderam o estudo também 

para a relação entre obesidade e o desenvolvimen-

to de diabetes do tipo 1. Os dados, no entanto, 

mostram que não deve haver relação entre as 

duas coisas. A diabetes do tipo 1 é causada por 

um desvio no sistema autoimune.

De acordo com o doutor Ali Abbasi, líder do 

estudo e membro do King’s College, na Inglater-

ra, uma pessoa que teve obesidade infantil tem 

quatro vezes mais chances de desenvolver dia-

betes do tipo 2 aos 25 anos do que outra que não 

teve sobrepeso.

“A diabetes impõe um fardo pesado na so-

ciedade, já que é uma condição comum e também 
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1  Observe as fotografias da página anterior. Discuta com um colega: Que ativi-

dades podem favorecer a obesidade? Você tem ou não o hábito de fazer essas 

atividades? Resposta pessoal.

2  Agora, leia o texto a seguir sobre o tema da obesidade infantil. Depois, res-

ponda à questão.

As estatísticas apontam que a obesidade infan-

til é a que cresce mais rapidamente no Brasil, e o 

cenário agravado por mudanças nos hábitos ali-

mentares, ampla oferta de produtos hipercalóricos 

e menos atividades físicas nas horas de lazer 

preocupa médicos que lidam com o problema.

Dados da Pesquisa de Orçamentos Familia-

res 2008-2009, do IBGE, indicam que, em 20 

anos, os casos de obesidade mais do que qua-

druplicaram entre crianças de 5 a 9 anos, che-

gando a 16,6% (meninos) e 11,8% (meninas).

“É de chorar como está vertiginoso o au-

mento, como o ritmo está maior”, diz a nutricio-

nista Inês Rugani, professora da Uerj e sanita-

rista do Instituto de Nutrição Annes Dias. “A 

obesidade vem aumentando 

faz tempo entre os adultos, 

mas não era observada na in-

fância dessa forma.”

“Tratamos a obesidade 

infantil como uma epidemia pelo ritmo vertigi-

noso de aumento que está tendo no mundo, e o 

Brasil está acompanhando esse fenômeno”, diz 

Rugani. [...]

[...]
Entre os fatores que levam ao aumento de 

peso ainda na infância, especialistas destacam 

mudanças no padrão alimentar, redução da prá-

tica de atividades físicas nas horas de lazer e di-

ferentes hábitos nas refeições – não raro feitas 

de frente para a televisão.

“Os jogos antes eram na rua ou na pracinha, 

as crianças gastavam energia”, diz o endocrino-

logista pediatra Paulo Solberg. “Hoje, as brin-

cadeiras são no videogame.”

“A noção de que elas têm que fazer atividade 

física é nova, porque antigamente elas faziam 

naturalmente”, acrescenta. “Isso tem que ser 

passado para os pais e filhos.”

[...]

CARNEIRO, J. D. Ritmo de aumento da obesidade 

infantil no Brasil preocupa médicos. BBC, 9 ago. 2011. 

Disponível em: <www.bbc.com/portuguese/

noticias/2011/08/110805_video_obesidade_jc.shtml>. 

Acesso em: jan. 2018. 

Ritmo de aumento da obesidade infantil no Brasil preocupa 

médicos

Dados indicam que casos entre crianças de 5 a 9 anos se multiplicaram 

nas últimas décadas

• Qual era a proporção de crianças obesas no Brasil há cerca de vinte anos? Por 

que há mais crianças obesas hoje?

  

 

Segundo o texto, vinte anos atrás havia 4 vezes menos crianças obesas em 
nosso país. Se hoje 16,6% das crianças são obesas entre os meninos e 11,8% 
entre as meninas, então, naquela época, aproximadamente 4% dos meninos e 
3% das meninas eram obesos. O aumento do consumo de alimentos com alto 
teor de gordura e açúcares (como doces, sanduíches, etc.), aliado à diminuição 
da prática de atividades físicas entre as crianças, são os 
responsáveis pela elevação de casos de crianças obesas.

Vertiginoso:

que ocorre 

rapidamente, 

intenso.
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de custo elevado para tratamento”, diz Abbasi 

em comunicado.

O estudo foi publicado no periódico científi-

co Journal of the Endocrine Society e usou dados 

de 369.362 crianças do Reino Unido.

Um estudo recente mostra que a incidência 

de diabetes no Brasil tem crescido nos últimos 

anos. Em 2006, cerca de 5,5% da população tinha 

diabetes – o número subiu para 8,9% em 2016. 

Fazendo uma relação com a nova pesquisa, o au-

mento pode estar relacionado ao crescimento no 

número de crianças obesas.

De acordo com o Ministério da Saúde, 90% 

dos portadores de diabetes do Brasil são do tipo 

2. A estimativa é que o Brasil tenha 9 milhões de 

pacientes com a doença.

CAPUTO, Victor. Obesidade infantil quadruplica o 

risco de ter diabetes tipo 2. Disponível em: <https://
saude.abril.com.br/familia/obesidade-infantil-

quadruplica-o-risco-de-ter-diabete-tipo-2/>. 
Acesso em: nov. 2017.

 Orientações didáticas

Faça a leitura do texto com os 
estudantes. Em seguida, peça que 
sublinhem as palavras que eles não 
reconhecem no texto. Trabalhe es-
sas palavras com os estudantes, am-
pliando assim o vocabulário. De-
pois, veja se eles compreenderam o 
texto, fazendo alguns questiona-
mentos. Caso perceba que eles es-
tão tendo dificuldade em respon-
der, releia o texto.
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 Por um estilo de vida saud‡vel

Vamos reconhecer hábitos saudáveis e explorar a relação entre bom humor 

e saúde.

Você sabe como podemos definir “saúde”? Entre várias possibilidades, po-

demos dizer que saúde é o completo estado de bem-estar físico, mental e social. 

Essa definição nos leva a pensar em pelo menos duas coisas: 

 ● saúde não é somente a ausência de doença; 

 ● para sermos saudáveis, não basta apenas praticar atividades físicas com 

regularidade.

Por exemplo, considere uma pessoa que dorme pouco, come muitos alimen-

tos gordurosos, vive isolada, sem amigos e raramente tem momentos de lazer. 

Mesmo sem estar doente, ainda que faça atividades físicas regularmente, ela 

não pode ser considerada saudável no sentido completo da palavra.

Por isso se diz que para melhorar a qualidade de vida é necessário adotar um 

estilo de vida promotor de saúde. E você sabe como é esse estilo de vida?

Algumas características de um estilo de vida que promove a saúde são:

1. ter uma boa alimentação;

2. praticar atividades físicas com regularidade;

3.  equilibrar a prática de esportes com outras atividades, como dormir, es-

tudar e ter momentos de lazer;

4. ter amigos e não viver isolado;

5. ser otimista e encarar positivamente os fatos da vida.

Fique de olho nisso e reavalie seus hábitos.
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 Ter amigos e praticar 
atividades de lazer são 
hábitos que contribuem 
para o nosso bem-estar. 
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Aqui abordamos o corpo humano 
e a saúde considerando que existe 
uma interconexão entre corpo, men-
te, emoções, fatores sociais e fatores 
ambientais determinando o status 

de saúde.

Inicie o desenvolvimento do as-
sunto desta página questionando os 
estudantes sobre o que eles consi-
deram ser uma vida saudável. Dei-
xe-os à vontade para expor suas 
opiniões. Em seguida, direcione a 
conversa de modo que eles reflitam 
sobre o que significa bem-estar físi-
co, mental e social. Estar com saúde 
não significa não estar doente, sig-
nifica ter uma boa qualidade de 
vida, dormir bem, relacionar-se de 
modo positivo com as pessoas, pra-
ticar esportes, ter uma alimentação 
balanceada, passear no parque, 
conversar com os amigos, etc.

Texto complementar

A atenção psicossocial de  

crianças e adolescentes

Não há produção de saúde sem produção de 

saúde mental. Logo, é preciso levar em conta que, 

ao se receber cuidados em saúde, devem ser con-

sideradas as dimensões biológica, psíquica e so-

cial dos indivíduos. Se uma criança ou um ado-

lescente apresenta algum grau de sofrimento 

(com angústias, medos, conflitos intensos, por 

exemplo), não será possível tratar sua saúde sem 

considerar esse componente emocional/relacio-

nal significativo. Muitos sintomas físicos têm ori-

gem em situações de sofrimento psíquico de ori-

gens diversas (na relação com instituições, com 

a família e consigo mesmo, entre outras). Em 
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1  As crianças começaram a conversar sobre o texto que leram. Indique quais 

falas correspondem (C) e quais não correspondem (NC) às afirmações feitas no 

texto da página anterior.

2  No esquema abaixo, escreva quais são os cinco aspectos de um estilo de vida 

promotor de saúde expressos pelos desenhos. Depois, no caderno, faça um 

parágrafo para explicar esse esquema.

Saúde é a 
ausência de 

doenças.

Il
u

s
tr

a
ç
õ

e
s
: 

D
a
v
id

 M
a
rt

in
s
/A

rq
u

iv
o

 d
a
 e

d
it
o

ra

Il
u

s
tr

a
ç
õ

e
s
: 

H
a
g

a
q

u
e

za
rt

 E
s
tú

d
io

/
A

rq
u

iv
o

 d
a
 e

d
it
o

ra

Para ser saudável, é
importante praticar

atividades físicas com
regularidade. 

Uma pessoa sem amigos
pode ser considerada saudável, 
desde que pratique atividades 

físicas regularmente.

NC C NC

Ter boa

alimentação.

Praticar atividade

física. 

Ser otimista.

 

Ter amigos.

 

Equilibrar o tempo entre

dormir, estudar, ter lazer, etc.
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muitos casos, por exemplo, o uso de álcool e ou-

tras drogas pode estar associado à tentativa pes-

soal de manejo de um sofrimento. 

Na dimensão da saúde enquanto produção de 

uma comunidade de sujeitos responsáveis pelo cui-

dado de si e do outro, a questão essencial é a ga-

rantia do direito à palavra. Não há responsabiliza-

ção possível sem que seja garantida a escuta da-

quele a quem se quer responsabilizar. Ao falarem 

sobre si e ao se identificarem com suas próprias 

histórias, a criança e o adolescente veem possibili-

dades de encontrar novos significados e novas 

formas de inserção na sociedade e na família. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Atenção psicossocial 

a crianças e adolescentes no SUS. Tecendo redes 
para garantir direitos. Disponível em: <http://

bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_
psicossocial_criancas_adolescentes_sus.pdf>. 

Acesso em: nov. 2017.

 Orientações didáticas

Atividade 1

Nesta atividade, os estudantes 
exploram a relação entre saúde, a 
prática de atividades físicas e o bom 
humor, de acordo com o texto lido 
na página anterior.

Sugira que retomem a leitura do 
texto em caso de dúvidas.

Atividade 2

Aqui, os estudantes são convida-
dos a completar o esquema, esco-
lhendo aspectos de um estilo de 
vida promotor de saúde, fazendo 
uma relação direta com a imagem 
que o representa.

Ao final da atividade, sugira que 
leiam para os colegas os textos 
produzidos.
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3  Leia o quadrinho abaixo, troque ideias com os colegas e responda às questões 

apresentadas. 

Vamos 
andando, 
nem é tão 

longe.

Logo passa outro, 
vamos esperar.

Vou chegar 
atrasada de 

novo!

a) Com quais comentários você se identifica?

b) Que comentários revelam uma forma positiva de encarar os acontecimentos?

c) Qual é a sua reação diante de um acontecimento indesejado, como perder 

uma condução, por exemplo? Resposta pessoal.

4  O quadro abaixo mostra as atividades semanais de uma criança. Elas são com-

patíveis com um estilo de vida promotor de saúde? Explique.

Meu horário semanal

Atividades 2a -feira 3a -feira 4a -feira 5a -feira 6a -feira

Na escola 13 h às 17 h 13 h às 17 h 13 h às 17 h 13 h às 17 h 13 h às 17 h

Estudo em 
casa

8 h às 9 h 9 h às 10 h 8 h às 9 h 9 h às 10 h 8 h às 9 h

Brincar com 
os amigos

10 h 30 às 

11 h 10

10 h 30 às 

11 h 10

10 h 30 às 

11 h 10

10 h 30 às 

11 h 10

10 h 30 às 

11 h 10

Assistir à 
TV ou jogar 
videogame

20 h às 21 h 20 h às 21 h 20 h às 21 h 20 h às 21 h 20 h às 21 h

Praticar 
esportes

9 h às 10 h – 9 h às 10 h – 9 h às 10 h

Dormir 22 h às 7 h 22 h às 7 h 22 h às 7 h 22 h às 7 h 22 h às 7 h

Resposta pessoal.

Os comentários do primeiro e do terceiro personagens (da esquerda para a direita).

Isso sempre 
acontece 
comigo!
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Pode-se concluir que no quadro são contemplados momentos específicos para diferentes 
atividades: lazer, estudo, esporte, etc., em quantidade equilibrada para cada 
atividade. Isso é compatível com um estilo de vida promotor de saúde.222 UNIDADE 3 
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Atividade 3

Uma sugestão de encaminha-
mento desta atividade é anotar na 
lousa o que os estudantes respon-
deram e analisar quais comentários 
correspondem a uma forma positiva 
e otimista e quais se relacionam com 
uma postura pessimista de encarar 
os acontecimentos. 

Nesse momento, alguns estu-
dantes podem começar a perceber 
se possuem ou não uma atitude 
positiva em relação aos aconteci-
mentos. Muitos podem entender 
que não encaram alguns fatos de 
maneira positiva e, apesar disso, 
tentarem negar esse comporta-
mento. Mesmo que você conheça 
muito bem seus estudantes, nesse 
momento pode não ser produtivo 
explicitar a eles que estão negando 
esse comportamento. Aproveite 
apenas para dar mais exemplos de 
formas positivas de encarar os 
acontecimentos do dia a dia.

Texto complementar

O bom humor faz bem 

[...]

O bom humor é, antes de tudo, a expressão de que o corpo está 

bem. Ele depende de fatores físicos e culturais e varia de acordo com 

a personalidade e a formação de cada um. Mas, mesmo sendo o resul-

tado de uma combinação de ingredientes, pode ser ajudado com uma 

visão otimista do mundo. “Um indivíduo bem-humorado sofre menos 

porque produz mais endorfina, um hormônio que relaxa”, diz o clínico 

geral Antônio Carlos Lopes, da Universidade Federal de São Paulo. 

Mais do que isso: a endorfina aumenta a tendência de ter bom humor. 

Ou seja, quanto mais bem-humorado você está, maior o seu bem-estar 

e, consequentemente, mais bem-humorado você fica. [...]

Mas, mesmo que não houvesse tantos benefícios no bom humor, 

os efeitos do mau humor sobre o corpo já seriam suficientes para jus-

tificar uma busca incessante de motivos para ficar feliz. [...] “O indivíduo 

mal-humorado fica angustiado, o que provoca a liberação no corpo de 

hormônios como a adrenalina. Isso causa palpitação, arritmia cardíaca, 

mãos frias, dor de cabeça, dificuldades na digestão e irritabilidade”. 
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Eu gosto de dormir 
tarde. O problema é 

acordar cedo para ir à 
escola.

Eu me
preocupo com a 

minha alimentação. 
Raramente como 
carne vermelha.

6  Agora é hora de você refletir e se posi-

cionar. Leia as questões abaixo e con-

verse com os colegas. Depois, escreva 

um pequeno texto sobre o tema.

¥ Você tem um estilo de vida saudável? 

O que pode mudar no seu dia a dia 

para você se tornar mais saudável?

Resposta pessoal.

 

Minha vida é uma correria, 
nunca dá tempo de almoçar.
Vivo comendo lanches e 

salgadinhos.

Todo dia eu acordo
cedinho para ir à escola.

À tarde, depois de fazer a 
lição, faço aula de natação 

com meus amigos.

5  Analise o que as pessoas disseram. Depois, troque ideias com os colegas e res-

ponda: quais dessas pessoas devem ter um estilo de vida promotor de saúde?
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O que eu devo fazer 
para ter um estilo de 
vida saudável quando 

for mais velho?
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5. O garoto que distribui seu tempo entre 
estudos, atividades físicas e 
tempo com seus amigos e a 

mulher que se preocupa 
com a alimentação 
apresentam estilos de vida 
promotores de saúde.

223 CAPÍTULO 12

A vítima acaba maltratando os outros porque não está bem, sente-se 

culpada e fica com um humor pior ainda. Essa situação pode ser desen-

cadeada por pequenas tragédias cotidianas – como um trabalho inaca-

bado ou uma conta para pagar –, que só são trágicas porque as enca-

ramos desse modo.

[...]

A alegria também aumenta a capacidade de resistir à dor, graças 

também à endorfina. Vários estudos já comprovaram isso, [...]. Uma 

dessas pesquisas colocou um grupo com as mãos dentro de um bal-

de de água gelada enquanto passava um filme humorístico. Essas 

pessoas ficavam com as mãos na água mais tempo que outros sem 

estímulo divertido.

Evidências como essa fundamentam o trabalho dos Doutores da 

Alegria, que já visitaram 170 000 crianças em hospitais. As invasões 

de quartos e UTIs feitas por 25 atores vestidos de “palhaços-médicos” 

não apenas aceleram a recuperação das crianças, mas motivam os 

médicos e os pais. [...]

[...]

 PEIXOTO, Fábio. O humor faz bem para a saúde. Superinteressante. 
Disponível em: <https://super.abril.com.br/saude/o-bom-humor-faz-bem-

para-saude/>. Acesso em: dez. 2017.

 Orientações didáticas

Atividade 5

Após o estudo do conteúdo do 
capítulo e as atividades até aqui 
desenvolvidas, espera-se que os 
estudantes reflitam sobre o tema e 
indiquem que o garoto que distri-
bui seu tempo entre estudos, ativi-
dades físicas e interação com os 
amigos e a mulher que se preocupa 
com a alimentação apresentam es-
tilos de vida promotores de saúde.

Atividade 6

Espera-se que os estudantes in-
diquem alguns de seus hábitos diá-
rios e analisem se são ou não pro-
motores de saúde.

Incentive-os a escrever seus tex-
tos com honestidade, assumindo, 
caso apresentem, algum aspecto 
do estilo de vida que não seja com-
pletamente saudável. Esclareça a 
eles que a atividade não tem a in-
tenção de destacar aspectos nega-
tivos do estilo de vida deles, mas 
de ajudá-los a reconhecer esses 
aspectos e a refletir se acham que 
devem mudá-los.
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 Leia o poema abaixo e converse com os colegas: o que é diversidade?

 Diversidade

 Um é feioso

 Outro é bonito

 Um é certinho

 Outro, esquisito

 Um é magrelo

 Outro é gordinho

 Um é castanho

 Outro é ruivinho

 Um é tranquilo

 Outro é nervoso

 Um é birrento

 Outro é dengoso

 Um, preguiçoso

 Outro, animado

 Um é falante

 Outro é calado

 [...]

 De pele clara

 De pele escura

 Um, fala branda

 O outro, dura

 Olho redondo

 Olho puxado

 Nariz pontudo

 Ou arrebitado

Cabelo crespo

Cabelo liso

Dente de leite

Dente de siso

Um é menino

Outro é menina

(pode ser grande

ou pequenina)

Um é bem jovem

Outro, de idade

Nada é defeito

Nem qualidade

Tudo é humano,

Bem diferente

Assim, assado

Todos são gente

Cada um na sua

E não faz mal

Di-ver-si-da-de

É que é legal!

Vamos, venhamos

Isto é um fato:

Tudo igualzinho

Ai, como é chato!

BELINKY, Tatiana. Diversidade. 
São Paulo: Quinteto Editorial, 1999.

1
Diversidade relaciona-se ao fato de as pessoas serem diferentes umas das outras.
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Discuta com os colegas: 

você concorda com as 

ideias da autora do 

poema acima?

Tecendo saberes

UNIDADE 3 224

 Orientações didáticas

Leia o poema com os estudantes. 
É importante que toda a diversida-
de descrita no texto seja respeitada 
e valorizada. Convide-os a avaliar 
também a diversidade encontrada 
na turma, sempre de maneira a va-
lorizá-la. 

Aproveite a leitura para reto-
mar algumas características dos 
poemas, como os versos e as es-
trofes. Trabalhe em conjunto com 
Língua Portuguesa. 

Este poema já foi trabalhado em 
anos anteriores; a ideia aqui é re-
tomá-lo de maneira mais aprofun-
dada, buscando relacioná-lo aos 
assuntos vistos no capítulo, traba-
lhar o gênero textual e reforçar a 
valorização da diversidade.
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1. 2.

T B

R O 4.

3. F A L A N T E

N I S

Q T C

U O U

5. L I S O R

L 6. Q U A L I D A D E

O

 Complete a cruzadinha com os termos usados no poema da página anterior. 

1. Antônimo de nervoso.   

2. Antônimo de feio. 

3. Antônimo de calado. 

4. Antônimo de clara. 

5. Antônimo de crespo. 

6. Antônimo de defeito.

2

 Faça as contas, resolva os enigmas matemáticos e escreva as respostas.

a) Se cada estrofe tem quatro versos, e são apresentadas 12 estrofes, quantos 

versos foram apresentados no total? 

4 × 12 = 48 versos.

b) Nove estrofes do texto colocam palavras antônimas. Se cada uma dessas 

estrofes coloca um par de palavras antônimas, quantas palavras antônimas 

são citadas no texto? 

9 × 2 = 18 palavras.

 Observe as fotografias de crianças de 

aproximadamente 11 anos. Compare-as 

usando antônimos. 

Sugestão de resposta: uma criança tem a

pele mais clara, outra tem a pele mais

3
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escura; uma tem cabelos curtos, a outra tem os cabelos compridos; etc.

 

 TECENDO SABERES 225

 Orientações didáticas

Atividade 4

Aproveite a oportunidade para 
destacar junto aos estudantes o 
respeito à diversidade étnica e 
entre gêneros.

Conduza a atividade de modo 
a desestimular manifestações que 
envolvam julgamentos subjetivos, 
como feio, bonito, etc.
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Nesta unidade, você aprendeu sobre:

 ● o trabalho, a tecnologia e a modifi-

cação das paisagens.

 ● a importância das redes de comuni-

cação e circulação.

 ● a energia e as transformações do 

 ambiente.

 ● a linguagem oral e a escrita: registros e 

memória de diferentes grupos sociais.

 ● a respiração e a digestão e como o 

corpo obtém energia dos alimentos.

 ● a alimentação equilibrada, a prática 

de atividades físicas e o estilo de vida 

saudável. 
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UNIDADE 3 226

O que estudamos

 Orientações didáticas

Peça aos estudantes que leiam os 
itens e os associem às imagens. 
Incentive-os a compartilhar com os 
colegas o que se lembram de cada 
tópico. Desse modo, estimula-se a 
confiança deles em relação àquilo 
que sabem e aprenderam e propor-
ciona-se um panorama dos temas 
que eventualmente não estejam cla-
ros e que precisem ser retomados.
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Para rever alguns conteúdos que você aprendeu, faça as atividades.

1  Depois do que você estudou, você se sentiu estimulado a praticar atividades físicas? 

Que atividade gostaria de praticar? Respostas pessoais.

2  Você se considera uma pessoa saudável? Explique. Respostas pessoais.

3  Considere tudo o que você estudou nesta unidade e responda: que assuntos você 

êcou com vontade de investigar e explorar mais a fundo? Respostas pessoais.

4  Faça um desenho que represente o que você mais gostou de saber ao estudar esta 

unidade. Depois, conte ao professor e aos colegas o que você pensou ao fazer o 

desenho.

Desenho do estudante.

 O UE ESTUDAMOS 227

 Orientações didáticas

Com estas atividades, os estu-
dantes terão a oportunidade de 
retomar, registrar e organizar o 
que foi estudado ao longo da uni-
dade, por meio da escrita e da 
representação gráfica ao formular 
suas respostas.

Aproveite este momento de re-
flexão para retomar e reforçar a 
importância da alimentação e de 
nossas ações e emoções para uma 
boa saúde.
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4
Unidade

Preservar 
é preciso!

 Objetivos da unidade

Os objetivos desta unidade são: 
reconhecer a importância dos re-
cursos naturais; refletir sobre a pro-
dução de resíduos sólidos; reconhe-
cer a intensificação das mudanças 
no ambiente a partir dos processos 
de industrialização; explorar as pro-
priedades físicas de diferentes ma-
teriais; conhecer as principais fontes 
de energia; identificar aspectos da 
formação cultural dos povos e dos 
marcos de memória; reconhecer 
diferentes linguagens da socieda-
de; valorizar e participar da luta pela 
cidadania e pelo ambiente; reco-
nhecer e valorizar os patrimônios 
material e imaterial locais, nacionais 
e mundiais; distinguir responsabili-
dades do poder público, do setor 
privado e da sociedade na busca de 
qualidade de vida.

 Habilidades abordadas 
nesta unidade

BNCC
 EF05CI01  Explorar fenôme-

nos que evidenciem propriedades 
físicas dos materiais – como densi-
dade, condutibilidade térmica e 
elétrica, respostas a forças magné-
ticas, solubilidade, respostas a for-
ças mecânicas (dureza, elasticida-
de etc.) entre outras.

BNCC
 EF05CI02  Aplicar os conhe-

cimentos sobre as mudanças de 
estado físico da água para explicar 
o ciclo hidrológico e analisar suas 
implicações na agricultura, no cli-
ma, na geração de energia, no 
provimento de água potável e no 
equilíbrio dos ecossistemas regio-
nais (ou locais).

BNCC
 EF05CI03  Selecionar argu-

mentos que justifiquem a impor-
tância da manutenção da cobertu-
ra vegetal para a manutenção do 
ciclo da água, a preservação dos 
solos, dos cursos de água e da qua-
lidade do ar atmosférico.

BNCC
 EF05CI04  Identificar os prin-

cipais usos da água e de outros 
materiais nas atividades cotidianas 
e discutir os possíveis problemas 
decorrentes desses usos.

BNCC
 EF05CI05  Construir propostas 

coletivas para um consumo mais 
consciente, descarte adequado e 
ampliação de hábitos de reutilização 
e reciclagem de materiais consumi-
dos na escola e/ou na vida cotidiana.

BNCC
 EF05GE02  Identificar dife-

renças étnico-culturais e desigual-
dades sociais entre grupos em 
diferentes territórios.

Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.
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BNCC
 EF05GE03  Identificar as formas e fun-

ções das cidades e analisar as mudanças so-
ciais, econômicas e ambientais provocadas 
pelo seu crescimento.

BNCC
 EF05GE07  Identificar os diferentes ti-

pos de energia utilizadas na produção in-
dustrial, agrícola e extrativa e no cotidiano 
das populações.

BNCC
 EF05GE08  Analisar transformações de 

paisagens nas cidades, comparando sequên-

cia de fotografias, fotografias aéreas e ima-
gens de satélite de épocas diferentes.

BNCC
 EF05GE10  Reconhecer e comparar atri-

butos da qualidade ambiental e algumas formas 
de poluição dos cursos de água e dos oceanos 
(esgotos, fluentes industriais, marés negras etc.).

BNCC
 EF05GE11  Identificar e descrever proble-

mas ambientais que ocorrem no entorno da 
escola e da residência (lixões, indústrias poluen-
tes, destruição do patrimônio histórico etc.).
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 ¬ De onde vêm os alimentos 

que consumimos? 

 ¬ Por que retiramos recursos 

da natureza? 

 ¬ Em sua opinião, é preciso 

cuidar da natureza? Explique. 
Resposta pessoal. 

Espera-se que os estudantes reconheçam 
que retiramos alimentos do ambiente. Nós 
nos alimentamos de frutas, legumes, grãos, 
verduras e de alimentos de origem animal.

Porque precisamos deles para nos alimentar e para outras atividades 
da vida cotidiana, como a construção de moradias, os transportes,  
a produção de roupas, calçados, eletrônicos, entre outros.
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BNCC
 EF05GE12  Identificar órgãos 

do poder público e canais de partici-
pação social responsáveis por buscar 
soluções para a melhoria da qualida-
de de vida (em áreas como meio am-
biente, mobilidade, moradia e direito 
à cidade), e discutir as propostas im-
plementadas por esses órgãos que 
afetam a comunidade em que vive.

BNCC
 EF05HI01  Identificar os pro-

cessos de formação das culturas e 
dos povos, relacionando-os com o 
espaço geográfico ocupado.

BNCC
 EF05HI03  Analisar o papel das 

culturas e das religiões na composi-
ção identitária dos povos antigos.

BNCC
 EF05HI05  Associar o concei-

to de cidadania à conquista de di-
reitos dos povos e das sociedades, 
compreendendo-o como conquis-
ta histórica.

BNCC
 EF05HI06  Comparar o uso de 

diferentes linguagens no processo 
de comunicação e avaliar os signi-
ficados sociais, políticos e culturais 
atribuídos a elas.

BNCC
 EF05HI07  Identificar os pro-

cessos de produção, hierarquiza-
ção e difusão dos marcos de me-
mória e discutir a presença e/ou a 
ausência de diferentes grupos que 
compõem a sociedade na nomea-
ção desses marcos de memória.

BNCC
 EF05HI09  Comparar pontos 

de vista sobre temas que impac-
tam a vida cotidiana no tempo pre-
sente, por meio do acesso a dife-
rentes fontes, incluindo orais.

BNCC
 EF05HI10  Inventariar os patri-

mônios materiais e imateriais da 
humanidade e analisar mudanças e 
permanências desses patrimônios 
ao longo do tempo.

 Orientações didáticas

Inicialmente cada estudante 
pode explorar a imagem indivi-
dualmente, observando os ele-
mentos e detalhes que a com-
põem. Proponha questões iniciais 
e pergunte aos estudantes onde as 
pessoas estão e o que estão fazen-
do. Pergunte também a eles se 
costumam visitar ou já visitaram 
parques e áreas verdes.

Em seguida, você pode organizar 
os estudantes em trios para que 
compartilhem as observações fei-
tas. Aproveite o momento para que 
troquem ideias sobre o que mais 
lhes chamou a atenção, que detalhe 
passou quase despercebido, etc.

 Questões para sensibilização

Analise as questões sempre buscando relacioná-las à ilustração. Incentive os estudan-
tes a conversarem sobre as questões e a compartilharem suas ideias.

Espera-se que os estudantes reflitam sobre a importância que os recursos naturais têm 
para os seres humanos. Espera-se também que eles reconheçam que é preciso e neces-
sário cuidar da natureza, já que a vida de todos os seres vivos depende do ambiente. 
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 Objetivos do capítulo
• Identificar a água, o solo, o ar, en-

tre outros, como recursos naturais 
essenciais para o seres humanos.

• Analisar alguns problemas am-
bientais e suas distintas causas. 

• Valorizar a proteção e a conser-
vação dos recursos naturais. 

• Explorar propriedades físicas de 
diferentes materiais.

• Analisar a produção de lixo e as 
atitudes em relação a consumo, 
reúso e reciclagem. 

 Habilidades abordadas 
neste capítulo

BNCC
 EF05CI01  Explorar fenôme-

nos que evidenciem propriedades 
físicas dos materiais – como densi-
dade, condutibilidade térmica e 
elétrica, respostas a forças magné-
ticas, solubilidade, respostas a for-
ças mecânicas (dureza, elasticida-
de etc.) entre outras.

BNCC
 EF05CI02  Aplicar os conhe-

cimentos sobre as mudanças de 
estado físico da água para explicar 
o ciclo hidrológico e analisar suas 
implicações na agricultura, no cli-
ma, na geração de energia, no pro-
vimento de água potável e no equi-
líbrio dos ecossistemas regionais 
(ou locais).

BNCC
 EF05CI03  Selecionar argu-

mentos que justifiquem a impor-
tância da manutenção da cobertu-
ra vegetal para a manutenção do 
ciclo da água, a preservação dos 
solos, dos cursos de água e da qua-
lidade do ar atmosférico.

BNCC
 EF05CI04  Identificar os prin-

cipais usos da água e de outros 
materiais nas atividades cotidianas 
e discutir os possíveis problemas 
decorrentes desses usos.

BNCC
 EF05CI05  Construir propos-

tas coletivas para um consumo 
mais consciente, descarte adequa-
do e ampliação de hábitos de reu-
tilização e reciclagem de materiais 
consumidos na escola e/ou na vida 
cotidiana.

BNCC
 EF05GE10  Reconhecer e com-

parar atributos da qualidade am-
biental e algumas formas de polui-
ção dos cursos de água e dos ocea-
nos (esgotos, fluentes industriais, 
marés negras etc.).

Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

Recursos naturais são importantes no dia a dia. Alguns deles são vitais para 

a nossa sobrevivência. Podemos citar, por exemplo, a água, o solo, o ar, etc. 

Vamos conhecer um deles lendo o trecho da letra desta canção?

Planeta água

Água que nasce na fonte serena do mundo
E que abre um profundo grotão
[...]
Águas escuras dos rios
Que levam a fertilidade ao Sertão
Águas que banham aldeias
E matam a sede da população
[...]
Água que o Sol evapora
Pro céu vai embora
Virar nuvens de algodão

Gotas de água da chuva
Alegre arco-íris sobre a plantação
Gotas de água da chuva
[...]
São as mesmas águas 
que encharcam o chão
E sempre voltam humildes
Pro fundo da terra, pro fundo da terra
[...]

ARANTES, Guilherme. Planeta água. In: Maioridade. [S.l.]: Globo Polydor, 1997. 1 CD.
Faixa 8. Disponível em: <http://guilhermearantes.com/site/br/?albums=1997-maioridade>.

Acesso em: jan. 2018. 

1  Na letra da canção são citadas algumas formas de utilizar a água. Escolha 

uma dessas formas e converse com os colegas sobre ela. Resposta pessoal. 

2  Cite outras formas de utilizar a água no seu dia a dia. Resposta pessoal. 

Para iniciar

Grot‹o:

abertura profunda em 
montanha provocada 
pela água de chuva.

Os estudantes podem mencionar que utilizam a água para tomar banho, 
escovar os dentes, lavar as mãos, regar as plantas, entre outros.  
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 Cachoeira Almécegas, em Alto Paraíso de 

Goiás, estado de Goiás. Fotografia de 2017.
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Capítulo

13 Consumimos recursos 

naturais

 Orientações didáticas
Neste capítulo, serão estudados a qualida-

de ambiental e os problemas ambientais de-
correntes da poluição.

Os assuntos tratam da importância da pre-
servação da cobertura vegetal para a manu-
tenção do ciclo da água, a preservação dos 
solos e dos cursos de água, além da qualidade 
do ar atmosférico. Também trata dos principais 
usos da água e de propostas coletivas para um 
consumo consciente. 

BNCC
 EF05GE11  Identificar e descrever proble-

mas ambientais que ocorrem no entorno da 
escola e da residência (lixões, indústrias poluen-
tes, destruição do patrimônio histórico etc.).

Temas contemporâneos 

• Preservação do meio ambiente 

• Educação para o consumo

• Ciência e tecnologia 
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 Orientações didáticas
Na ilustração do ciclo da água 

não foram consideradas as geleiras, 
pois elas não ocorrem no Brasil.

Ressalte que a água circula cons-
tantemente na natureza e se apre-
senta nos estados sólido, líquido e 
gasoso. Essa circulação contínua, 
denominada ciclo hidrológico, é 
fundamental para que haja vida na 
superfície terrestre. 

Se possível, peça aos estudantes 
que descrevam as fases do ciclo da 
água com suas próprias palavras.

Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

 O ciclo da água

Um recurso natural muito importante é a água. Sem água não haveria vida 

na Terra tal como a conhecemos. Você sabia que a maior parte da superfície 

terrestre é recoberta por água?

A água pode ser encontrada em diferentes situações na natureza, devido ao 

ciclo da água ou ciclo hidrológico.

1  Agora que você já conhece o ciclo da água, contorne, na letra da canção da 

página anterior, palavras que fazem referência a eventos do ciclo hidrológico.

Ciclo da ‡gua

1.  Evaporação: a água da superfície terrestre (dos mares, oceanos, rios e lagos) transforma-se em vapor de água.

2. Condensação: o vapor de água passa para o estado líquido. Isso ocorre, por exemplo, nas nuvens.

3. Precipitação: as gotículas de água que se agruparam nas nuvens caem em forma de chuva.

4. Escoamento:  a água precipita, escorre pela superfície e chega aos rios ou penetra no solo e chega aos lençóis 

subterrâneos.

5.  Respiração e transpiração: os animais e as plantas fornecem água para a atmosfera em forma de vapor.

Elaborado com base em: MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (MMA). Ciclo hidrol—gico.
Disponível em: <www.mma.gov.br/agua/recursos-hidricos/aguas-subterraneas/ciclo-hidrologico>.

Acesso em: jan. 2018. 
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Os elementos representados 
nesta página não estão em 
mesma proporção de tamanho. 
Foram usadas cores fantasia.

 CAPÍTULO 13 231

As ações coletivas ou individuais, como co-
leta seletiva de lixo, e a preocupação com os 
5 Rs (Reciclar, Repensar, Reutilizar, Recusar e 
Reduzir) serão analisadas, visando à proteção e 
à conservação dos recursos naturais.
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 Orientações didáticas
Trabalhe com os estudantes a 

ideia de que somente 2,5% da 
água que existe no planeta é 
doce. Portanto, todos devem eco-
nomizar água em atividades do 
cotidiano. Se necessário, auxilie os 
estudantes na leitura e compreen-
são dos valores em porcentagem 
mostrados no gráfico. Caso con-
sidere conveniente, reproduza 
uma malha quadriculada, como a 
da página 256 do Livro do Estu-
dante, e represente nela os valores 
do gráfico desta página.

Assim também aprendo

Atividade 2

Os estudantes devem apresentar 
situações nas quais é possível inter-
ferir negativamente nos recursos 
naturais, poluindo-os e prejudican-
do a qualidade ambiental. 

Para ampliar a atividade, leia no-
vamente a tirinha com os estudan-
tes e peça que eles respondam 
oralmente às questões a seguir.

• Como seria possível extrair a 
água que está bem no fundo? 

 Resposta possível: cavar um 
poço pode ser uma solução.

• Quem mora nas cidades precisa 
abrir poços para conseguir água?

 Resposta: geralmente não, por-
que nas cidades a água costuma 
ser encanada e encaminhada 
aos domicílios.

Avalie as exceções que podem 
ocorrer no município onde se loca-
liza a escola. Atenção para o fato de 
que em cidades grandes eventual-
mente há falta de abastecimento de 
água e, por esse motivo, muitas 
empresas, indústrias e mesmo gran-
des condomínios estão abrindo 
poços artesianos, retirando água de 
aquíferos subterrâneos, para garan-
tir a oferta de água.

Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

De toda a água que existe na Terra, 97,5% correspondem à água salgada e 

somente 2,5% à água doce.

Veja no gráfico a seguir como estão distribuídas e onde se encontram as 

águas doces e as águas salgadas do planeta Terra.

Leia a história em quadrinhos e faça o que se pede.

1  Observe novamente a ilustração do ciclo da água, na página 231, e responda: por que Zé 

afirma que o problema do Sertão é que a água está muito lá embaixo ou muito lá em cima?

Porque as águas doces podem ser encontradas nos lençóis freáticos, abaixo da 

superfície da Terra, ou na atmosfera, na forma de vapor. 

2  Converse com o professor e os colegas: a água que está lá embaixo ou a água que 

está lá em cima podem ficar poluídas?Sim, a poluição dos solos e dos rios 
por agrotóxicos ou por chorume, por 

exemplo, pode atingir os lençóis freáticos. Já a poluição do ar por 
alguns gases pode causar, por exemplo, a chuva ácida.

Assim também aprendo
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2  Onde se encontram, de maneira geral, as águas salgadas do planeta?

Em oceanos e mares.

3  E onde estão as águas doces? Em rios, lagos, geleiras e neves eternas, lençóis 
freáticos (águas subterrâneas) e em solos, pântanos e outros. Os estudantes também 
poderão responder que há água doce na atmosfera, em forma de vapor de água.

CEDRAZ, Antônio. Xaxado. A Tarde, Salvador, maio de 2005.

Distribuição das águas doces e salgadas na Terra

Total global

(água)
2,5% do Total global

(água doce) Água doce

Água salgada

Geleiras e neves eternas

Rios e lagos

Águas subterrâneas

Solo, pântanos e outros

2,5%

97,5%

68,9%

29,9%

0,3% 0,9%

Elaborado com base em:
MINISTÉRIO DO MEIO 
AMBIENTE (MMA). Água
Disponível em: 
<www.mma.gov.br/estruturas/
sedr_proecotur/_publicacao/140_
publicacao09062009025910.
pdf>. p. 28. Acesso em: 
jan. 2018.
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Livro

FERRAZ, Eucanaã. çgua sim. Ilustrações de Andrés Sandoval. São Paulo: Companhia das 
Letrinhas, 2011.

O livro traz um poema sobre a água em todos os seus estados físicos.

Sugestão de... 
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 Orientações didáticas
A definição de qualidade am-

biental apresentada no Livro do 
Estudante foi escrita com base no 
Glossário de Ecologia (São Paulo: 
Aciesp, 1997. p. 197). Esse mesmo 
glossário estabelece que “qualida-
de de vida” trata de “nível de bem-
-estar psicológico, social e de saú-
de de um indivíduo ou de uma 
população humana em função das 
pressões externas” (idem, p. 197).

A dificuldade de haver consenso 
na definição de qualidade ambien-
tal reside no fato de que qualidade 
envolve gostos, percepções, valo-
res, etc., fatores ligados ao padrão 
cultural de cada sociedade. Logo, 
para uma área urbana, existem, por 
exemplo, atributos negativos de 
qualidade ambiental (sujeira, polui-
ção, excesso de placas, comércio 
caótico, etc.) e atributos positivos 
(belas paisagens, organização, pré-
dios conservados ou novos, etc.).

Na ilustração desta página está 
sendo apresentado um exemplo 
bem simples, compatível com a fai-
xa etária dos estudantes. Isso não 
significa que a qualidade ambiental 
esteja centrada somente nessas va-
riáveis.

Atividade 1

Os estudantes poderão mencio-
nar o rio poluído, a área desmata-
da, o solo com erosão, etc. Eles 
podem fazer uma nova represen-
tação com a situação degradada.

Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

Qualidade ambiental
A expressão qualidade ambiental refere-se a um conjunto de condições que 

um ambiente oferece, em relação às necessidades de seus habitantes. Tais con-

dições são fatores determinantes para uma melhor qualidade de vida das pessoas.

Vamos, então, analisar um ambiente com boa qualidade ambiental: rio, ve-

getação, ar e solos sem poluição.
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Mata

Rio

Solo

Vegetação

rasteira

Oceano

Ar

1  Converse com o professor e os colegas e responda: se o ser humano ocupar 

esse espaço de forma inadequada, o que pode acontecer com a qualidade 

ambiental? Dê exemplos.

A qualidade ambiental vai piorar. Poderá ocorrer, por exemplo, a poluição do rio, 

o desmatamento, a erosão do solo, etc.

Elaborado com base em: GUIZZO, João. (Ed.) A Terra. São Paulo: Ática, 1997. (Série Atlas Visuais).

Ambiente sem poluição

Os elementos representados 
nesta página não estão em 
mesma proporção de tamanho. 
Foram usadas cores fantasia.

233 CAPÍTULO 13

Atividade complementar
Leia os trechos a seguir para a turma. 

Informe que se trata de algumas crianças 
tentando explicar um recurso natural.

“É como se você tivesse algo em sua 
mão, e como se não sentisse nada na mão.”

Alex Gustavo Palomeque, 7 anos

“É uma transparência que pode ser tomada.” 
Tatiana Ramírez, 7 anos

NARANJO, Javier. Casa de las estrellas: el 
universo contado por los niños. Bogotá: 

Aguilar/Altea/Taurus/Alfaguara, 2009. p. 9 e 11. 
(Traduzido pelos autores para esta obra).

• Você saberia dizer sobre qual recurso 
natural as crianças estão falando?

 Resposta: as crianças estão falando 
sobre a água. 

• Como você explicaria a água? Desenhe 
e a descreva em poucas palavras em 

uma folha de papel e entregue ao 
professor.

Com os desenhos dos estudantes em 
mãos, avalie se a maioria da turma apre-
sentou uma imagem de interação saudá-
vel do ser humano com a água ou se os 
desenhos representaram águas poluídas. 
Exponha o resultado para a turma e pro-
mova uma conversa sobre o significado 
da água para cada estudante. 
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 Orientações didáticas

Atividade 2

Pode-se trabalhar também com 
rios de regiões específicas; por 
exemplo, na região Norte, os mo-
tivos basicamente são decorrentes 
da atividade de garimpo (veja no 
mapa abaixo). Na extração do ouro 
é colocado mercúrio para separar 
o ouro do minério, e esse processo 
acaba poluindo os rios.

Brasil: principais 

recursos naturais Ð 2012
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Mapa elaborado pelos autores em 2014, 
com dados do DNPM 2003 – Departamento 

Nacional de Produção Mineral e do Atlas 

nacional do Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 2010.

Já na região Sudeste, os rios 
atravessam áreas urbanas, onde 
normalmente há o descarte inade-
quado de efluentes residenciais e 
industriais, além de resíduos sóli-
dos descartados de maneira ina-
dequada e levados pelas chuvas 
aos rios.

Atividade 3

Verifique se os estudantes iden-
tificaram corretamente as principais 
formas de poluição presentes no 
lugar onde moram.

 

Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

 Formas de poluição da água

A água é um recurso natural essencial para os seres vivos. No entanto, gran-

de parte das águas superficiais do planeta está poluída e as águas subterrâneas 

estão correndo o mesmo perigo. 

Essa poluição vem principalmente do acúmulo de lixo, do lançamento irregu-

lar de esgoto (doméstico e industrial), do garimpo, do uso de produtos químicos 

na mineração, na indústria e nas lavouras (agrotóxicos), entre outros. 

No mapa a seguir podemos ver alguns dos principais rios brasileiros que 

estão poluídos.

Garimpo:

lugar de onde se extrai ouro, 
diamante e diferentes 
minérios de valor econômico. 

Agrotóxico:

material químico usado como 
defensivo agrícola. Serve para 
defender as plantações das 
pragas e aumentar a 
produção.

Brasil: poluição dos rios – 2016
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Mapa elaborado pelos autores em 2017 com 
base em: IBGE. Atlas geográfi co escolar: 
Ensino Fundamental do 6o ao 9o ano. 2. ed. 
Rio de Janeiro, 2010. p. 45.

1  Veja os rios poluídos que aparecem nesse mapa. Algum deles está situado no 

estado onde você mora? 

Resposta pessoal.

2  Quais são os principais motivos da poluição dos rios na região Sudeste?

3  Você sabe quais são os tipos de poluição mais comuns no local onde você vive?

Os rios da região Sudeste atravessam áreas urbanas e industriais não planejadas, 
com tratamento inadequado dos resíduos sólidos e químicos, na maioria dos casos. 
Além disso, muitos rios que atravessam áreas rurais tornam-se poluídos devido aos 
componentes dos agrotóxicos utilizados nas lavouras, que chegam até eles.

Resposta pessoal. Os estudantes podem mencionar o despejo irregular de 
esgoto doméstico ou industrial, o lixo jogado nas ruas, a poluição do ar pela 
fumaça das indústrias e pelo escapamento de veículos, etc.

234 UNIDADE 4 
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 Orientações didáticas

Atividade 4

Compare com os estudantes a 
situação das diferentes regiões. Os 
dados foram arredondados para 
melhor compreensão.

Os dados sem arredondamento 
são: Brasil – 50,3% dos brasileiros 
têm tratamento de esgoto; na re-
gião Nordeste, 32,11%; na região 
Sudeste, 47,39%; na região Norte, 
apenas 16,42% do esgoto é tratado 
(é a pior situação do país). A região 
Centro-Oeste trata 50,22% do es-
goto; na região Sul, 41,43% do es-
goto é tratado.

Converse com os estudantes so-
bre as consequências do lança-
mento de efluentes nos cursos de 
água, como a poluição das águas 
e o aumento de doenças de veicu-
lação hídrica.

Atividade 5

Trabalhe esta atividade em con-
junto com a disciplina Língua Por-
tuguesa, pois os estudantes devem 
analisar recursos de intertextuali-
dade em charges e cartuns.

Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

Uma das principais causas da poluição das águas no mundo todo é o despe-

jo incorreto dos efluentes líquidos das casas e das fábricas em rios e mares. 

Efluentes líquidos são todos os resíduos – líquidos ou misturados a algum 

líquido – das atividades que realizamos em nosso dia a dia. Assim, os efluentes 

domésticos correspondem às águas usadas no banho, para lavar a roupa, etc.

Os efluentes industriais, por sua vez, correspondem a sobras e resíduos dos 

processos de produção das fábricas. Eles têm características próprias de acordo 

com cada ramo da indústria e podem contaminar as águas e os solos.

Para ser devolvido à natureza, cada tipo de efluente tem uma forma correta 

de ser tratado e descartado, que deve obedecer às leis estaduais ou municipais. 

4  Observe a tabela abaixo com atenção e converse com o professor sobre as 

diferenças no acesso ao esgoto coletado e tratado no Brasil.

Acesso ao esgoto coletado e tratado nas regiões brasileiras – 2015

Regiões brasileiras Porcentagem de esgoto tratado

Norte Pouco mais de 15%

Nordeste Pouco mais de 30%

Centro-Oeste Pouco mais de 50%

Sudeste Quase 50%

Sul Pouco mais de 40%

Brasil Pouco mais de 50%

INSTITUTO TRATA BRASIL. Dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS 2015). 
Disponível em: <www.tratabrasil.org.br/saneamento-no-brasil>. Acesso em: jan. 2018.

SANTOS, Déborah. 
1a Mostra Internacional de Humor 

sobre Educação Ambiental. 
In: VI Encontro e diálogos com 

a educação ambiental (2012). 
Disponível em: <http://cpeasul.

blogspot.com.br>. 
Acesso em: dez. 2017.
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5  Observe o cartum com atenção. Converse com 

os colegas e o professor sobre seu significado. 
Espera-se que os estudantes indiquem que 
o cartum representa os efluentes industriais 
descartados de forma descuidada, poluindo os 
rios, os lençóis freáticos e o solo. Por causa do 
risco ambiental desse descarte inadequado, 
eles foram representados como um monstro.

Livro

Um dia, um rio, de Leo Cunha 

e André Neves. São Paulo: Pulo 

do Gato, 2016.

Sugestão de…

Espera-se que os 
estudantes identifiquem as desigualdades regionais no que diz respeito ao saneamento básico.
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Atividade 6

Explique aos estudantes que en-
tremarés é o nome dado à zona do 
substrato litorâneo que fica expos-
ta ao ar apenas durante a maré bai-
xa, ficando submersa com a subida 
da maré.

Pesquise
Proponha aos estudantes que, 

em grupos, confeccionem cartazes 
com cartolina ou papel pardo com 
textos e imagens sobre o tema. De-
pois, sugira que realizem uma ex-
posição com os cartazes de forma 
que cada grupo compartilhe o que 
pesquisou.

Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

6  Leia o texto a seguir, sobre uma forma de contaminação dos mares, a “maré 

negra”, e observe o mapa abaixo, que mostra os piores derramamentos de 

petróleo no mundo. Depois, responda às questões.

A poluição por petróleo e seus derivados, em ambientes marinhos, tem sido 

um dos principais problemas ambientais das últimas décadas. 

[...] 

No Brasil, em março de 1975, um acidente rompeu o casco do navio-tanque 

[...] no canal central de navegação da baía de Guanabara. Várias praias foram 

atingidas nas cidades do Rio de Janeiro e de Niterói, tanto no interior da baía 

quanto na costa oceânica. O óleo provocou incêndios em áreas de manguezal, 

em torno da baía, e a contaminação afetou seriamente as comunidades animais 

da zona entremarés. […]

CRAPEZ, Mirian A. C. et al. Biorremediação – Tratamento para derrames de petróleo. 

Revista Ciência Hoje, v. 30, n. 179, 2002. p. 32 e 34. Disponível em: <www.educacaopublica.

rj.gov.br/jornal/materias/0395_biorremediacao.pdf>. Acesso em: jan. 2018.

Elaborado com base 
em: INTERNATIONAL 

TANKER OWNERS 
POLLUTION 

FEDERATION. Oil 
tanker spill statistics 

2016. London, 2017. 
Disponível em: 

<www.itopf.com/
knowledge-resources/

data-statistics/
statistics/>. Acesso 

em: dez. 2017.

Forme um grupo com os colegas. Pesquisem sobre as “marés negras”. Compartilhem 

os resultados da pesquisa com a turma.

 ● O que são “marés negras”? 

 ● Como acontecem?

Pesquise

a) Onde ocorreu a “maré negra” descrita no texto? Quando? 

b) Identifique, no mapa, em que parte do mundo ocorreram mais vazamentos 

de petróleo. A maior ocorrência está na Europa, onde estão concentradas 
atividades muito dependentes do petróleo.

 ● Quais são os riscos para os animais atingidos?

 ● Como os habitantes da região são atingidos?

6.a) O derramamento de petróleo, a “maré negra”, aconteceu 
na baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, em 1975. 

Mundo: maiores derramamentos de petróleo – 1967 a 2016
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Atividade prática

O que acontece se você descartar o óleo de cozinha de 

sua casa junto com a água? Faça a atividade a seguir e 

verifique.

Como fazer

1. Coloque um pouco de água em vários copos, todos trans-
parentes.

Material

 ¬ Água

 ¬ Copos transparentes

 ¬ Detergente

 ¬ Óleo de cozinha

 ¬ Sal de cozinha

 ¬ Tinta guache

 ¬ Vinagre 

2. Em cada copo despeje diferentes materiais e substâncias: óleo, vinagre, sal, deter-
gente e tinta guache, por exemplo.

3. Agite cada mistura com uma colher e espere alguns segundos.

4. Verifique o que aconteceu: em que casos você consegue 
identificar visualmente o que foi misturado à água? 
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Converse com o professor 

e os colegas: onde 

podemos descartar o óleo 

de cozinha usado?

Converse com o professor 
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 Orientações didáticas

Atividade prática
Aproveite a atividade prática 

para instigar os estudantes a fazer 
diferentes misturas e a produzir lis-
tas do que é solúvel em diferentes 
solventes: água, óleo, etc. 

Esse é um bom momento para 
todos avaliarem e pesquisarem 
qual é o destino do óleo de cozinha 
e se, próximo de suas casas ou da 
escola, há postos de coleta para 
reaproveitamento desse óleo.

Alerte para o fato de que o óleo, 
se misturado à água da rede de 
esgoto sem tratamento, pode se 
espalhar pela superfície da água 
de rios e represas, contribuindo 
para a poluição destes. Por meio 
da reciclagem do óleo é possível 
produzir sabão, detergentes, glice-
rina, resinas, biocombustível, etc.

Site

îleo sustent‡vel. Disponível em: <www.oleosustentavel.org.br/>. Acesso em: dez. 
2017.

A página apresenta instruções em forma de textos, imagens e vídeos sobre o que fazer 
com o óleo depois de ser utilizado. Apresenta também um mapa com pontos de entrega 
de óleo usado em algumas das capitais do país.

Sugestão de... 
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 Orientações didáticas
Aproveite para trocar ideias 

com os estudantes. Pergunte: “O 
que aconteceria se o cabo das pa-
nelas não fosse feito com material 
isolante?”; “E se não existissem 
materiais elásticos?”. 

Durante a discussão, incentive-
-os a identificar determinadas ca-
racterísticas (isolante, elástico, 
maleável, etc.) dos materiais de 
que são feitos os objetos encon-
trados. Aproveite este momento 
para questionar os estudantes so-
bre outros exemplos de materiais 
que utilizam no dia a dia e que têm 
propriedades semelhantes às re-
latadas no texto.

Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

 Invenções e materiais do dia a dia

Pare um instante e observe ao seu redor: quantas invenções você encontra? 
Nós, seres humanos, somos inventivos. O papel em que você escreve, a tinta e a 

impressora, as palavras e a representação delas pela escrita, tudo isso são invenções. 
E o que motiva as pessoas a inventar? A resposta talvez seja a necessidade 

de abrigo, de saúde, de comida, de comunicação, entre outras.
Em sua casa e na escola há muitos materiais que foram inventados e aperfei-

çoados para atender a diferentes necessidades, como o concreto, o plástico PET 
das garrafas e o porcelanato nos pisos. 

Alguns materiais são mais resistentes ao impacto: os pisos de porcelanato, 
por exemplo, têm maior tenacidade do que os pisos cerâmicos. 

Outros materiais são mais flexíveis: uma vara de bambu pode 
voltar ao formato original, mesmo após ser levemente curvada.

Há materiais que não conduzem muito bem nem o 
calor nem a eletricidade. Eles são considerados iso-
lantes. Alguns exemplos: o isopor, as borrachas e 
as madeiras.

É interessante pensar que nossas necessidades 
e o desejo de inventar parecem nunca ter fim! 
Por exemplo, se a tinta a óleo que inventamos 
mancha uma roupa, então pensamos em in-
ventar outra que se misture com água e seja 
facilmente removida: a tinta guache é assim. 

E, usando a criatividade, podemos ain-
da combinar diferentes materiais. Uma 
panela, por exemplo, 
tem materiais bons 
condutores de calor 
(como o alumínio) na 
parte usada para co-
zinhar e materiais iso-
lantes (como plástico 
ou madeira) nas par-
tes que seguramos 
com as mãos.

Livros

Aprendiz de inventor. 

João Carrascoza. São 

Paulo: Ática, 2010.

As grandes 

invenções da 

humanidade. Michel 

Rival. São Paulo: 

Larousse, 2010.

Como fazíamos 

sem.... Bárbara 

Soalheiro. São Paulo: 

Panda Books, 2006.

Sugestões de…

 A tinta guache 
se mistura 
facilmente à água.

 As garrafas feitas 
com PET são 
transparentes e não 
quebram facilmente. 
Elas também voltam 
ao formato anterior 
depois de levemente 
amassadas. 

 Vidros permitem boa 
passagem de luz em razão 
da sua transparência. 

Tenacidade:

resistência.
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Converse com os 

colegas: como seria 

nosso dia a dia sem 

essas invenções?
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 Orientações didáticas
Troque ideias com os estudantes 

sobre a importância de estabele-
cimentos comerciais que vendem 
baterias e pilhas terem recipientes 
para coleta desses objetos, quan-
do descartados pelos consumido-
res. Caso você considere viável, é 
possível aproveitar a oportunidade 
para mobilizá-los a criar postos de 
coleta de pilhas e baterias na esco-
la. De tempos em tempos, todo o 
material coletado pode ser enca-
minhado para os postos de coleta 
dos revendedores desses produ-
tos. Para realizar essa atividade é 
necessário um recipiente seguro e 
isolado; não permita o manuseio 
das pilhas e baterias recolhidas pe-
los estudantes. A organização e a 
coleta de material devem ser feitas 
por adultos. Aproveite a atividade 
para produzir cartazes de cons-
cientização da comunidade escolar 
a esse respeito. 

Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

1  Preencha o quadro abaixo sintetizando informações do texto da página anterior 

e das legendas da ilustração.

 O concreto é 
um material bem 
resistente. 
Apesar de 
parecer uma 
rocha compacta, 
é moldável 
enquanto está 
secando. 

 Os porcelanatos 
modernos são 
mais resistentes ao 
impacto do que as 
cerâmicas antigas. 

 As latinhas são feitas de alumínio, 
um material maleável, bom condutor e 
reciclável. O alumínio de objetos 
descartados pode ser reaproveitado. 

 Pilhas e baterias 
podem conter 
materiais tóxicos 
para os seres vivos. 
Por isso, não devem 
ser descartadas no 
lixo comum. 
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2  Agora explore sua sala de aula: de que materiais são feitos os objetos ao seu 

redor? E quais são as propriedades desses materiais? Respostas pessoais.

Materiais no dia a dia

Nome do material Propriedades do material

porcelanato resistente 

bambu flexível 

borracha isolante 

madeira isolante 

concreto resistente

Exemplos de resposta:

239 CAPÍTULO 13

Site

Ecycle. Disponível em: <www.ecycle.com.br/postos/reciclagem.php>. Acesso em: dez. 
2017.

Neste site você poderá pesquisar por postos de reciclagem, de descarte de pilhas e 
outros objetos em todo o território brasileiro. 

Sugestão de... 
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 Orientações didáticas
As atividades propostas nesta 

página buscam testar a flexibilida-
de, a elasticidade e a solubilidade 
de diferentes materiais, todos de 
fácil acesso. Se possível, procure 
realizar as atividades em sala de 
aula ou no laboratório de Ciências 
da escola.

Procure também trabalhar com 
os estudantes a elaboração de hi-
póteses diante da realização de 
experimentos. Pergunte: “Qual vo-
cês acham que será o resultado do 
teste de flexibilidade e elasticida-
de?”; “Será que a massinha é mais 
flexível que a borracha?”; “Será 
que a tinta se diluirá igualmente na 
água e no óleo?”.

Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

Teste de flexibilidade e elasticidade

Problema: Borracha e massa de modelar são materiais flexíveis e elásticos?

O que fizemos: Primeiro, apertamos um pedaço de massa de modelar e um 

pedaço de borracha. Depois, forçamos as extremidades de uma barra de 

borracha e de uma barra de massa de modelar, tentando dobrá-las.

O que observamos: A massa de modelar e a borracha mudam 

seu formato quando são submetidas a uma força. Porém, quando 

cessamos a aplicação da força, somente a borracha volta ao seu 

formato anterior.

O que concluímos: Flexibilidade e elasticidade são propriedades

distintas. Quando um material é flexível, ele pode ser deformado 

pela ação de uma força (é o que acontece tanto com a borracha 

como com a massa de modelar). Quando um material é elástico,

ele pode voltar ao formato que tinha antes de ser submetido à 

ação de uma força (é o que acontece, nesse caso, somente com 

a borracha).

3  Faça os testes abaixo para comparar diferentes materiais e produtos que usamos 

no dia a dia. Depois, complete os relatórios que começaram a ser feitos.

Teste da solubilidade

Problema: Conseguimos remover tinta a óleo usando água?

O que fizemos: Separamos uma amostra de tinta a óleo. 

Depois, despejamos quantidades iguais dessa tinta: parte em 

um pote com água, parte em um pote com óleo.

O que observamos: A tinta se mistura com o

óleo formando uma única fase. Com a água isso 

não ocorre e conseguimos identificar visualmente

os componentes dessa mistura.

O que concluímos: A tinta a óleo é solúvel em óleo,

mas não em água, ou seja, não conseguimos 

removê-la usando somente água.
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Livro

MATEUS, Alfredo; THENÓRIO, 
Iberê. Manual do mundo: 50 
experimentos para fazer em ca-
sa. São Paulo: Sextante, 2014.

O livro, derivado do site, traz 
experimentos divertidos e inte-
rativos, todos acompanhados 
de passo a passo, fotografias e 
explicações didáticas. Você po-
derá elencar alguns para reali-
zar em sala de aula com os 
estudantes. 

Sugestão de... 

Texto complementar

Condução térmica

[...] A transferência de calor entre os corpos 

pode ocorrer por meio de três processos, que são: 

condução, irradiação e convecção térmica.

Denomina-se condução térmica o processo 

de transferência de calor em que as partículas de 

uma região com maior temperatura transferem 

sua agitação térmica para as partículas de uma 

região vizinha com temperatura inferior.

A condução térmica depende do material de 

que um determinado objeto é feito. Os materiais 

que diminuem o fl uxo de calor entre os corpos, im-

pedindo que o calor entre ou saia de um corpo, são 

denominados isolantes térmicos, como é o caso da 

madeira, plástico, isopor, lã, entre outros. Já os ma-

teriais que transmitem facilmente calor de um corpo 
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 Orientações didáticas

Atividade 4

Verifique se os estudantes indi-
cam que, apesar de as panelas mos-
tradas serem feitas de metais (con-
siderados bons condutores de calor), 
nas imagens as mãos aparecem se-
gurando as partes das panelas feitas 
de plástico e colher de madeira. 
Plástico e madeira não são conside-
rados bons condutores de calor. 

Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

4  Analise como as pessoas seguram as partes das panelas, troque ideias com os 

colegas e responda: que materiais uma pessoa pode usar para tocar objetos 

quentes sem se queimar?

 ❱ Adultos segurando partes de panelas que estão sendo aquecidas.

 ❱ Rolo de papel-alumínio.  ❱ Latinhas de alumínio.  ❱ Lixo de alumínio para ser 
encaminhado para reciclagem.

Plástico e madeira, materiais isolantes.

 

 

5  Observe as imagens e responda: quais são algumas propriedades do alumínio?
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O alumínio é um material maleável, que pode ser moldado em diferentes formatos, 

além de ser reciclável. 

 

 

 

Os elementos representados 
nesta página não estão em 
mesma proporção de tamanho.
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para o outro são considerados bons condutores 

térmicos, e os melhores exemplos desse tipo de 

material são os metais, que, por isso, são utilizados 

na confecção de panelas, ferros de passar, etc.

[...] Para que ocorra a transferência de calor por 

condução térmica, é necessário que exista um meio 

material para que o calor possa propagar-se. Apesar 

de se tratar de um processo mais frequente em sóli-

dos, também pode ocorrer nos gases e líquidos.

A propriedade física que mensura o quanto um 

corpo pode conduzir calor é a condutibilidade tér-

mica. Os bons condutores térmicos apresentam um 

alto valor de condutibilidade térmica, enquanto os 

isolantes possuem baixa condutibilidade térmica.

[...]

MENDES, Mariane. Condução térmica. Disponível 

em: <http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/fisica/

conducao-termica-1.htm>. Acesso em: nov. 2017. 

Atividade complementar
Construa um testador de 

condutibilidade elétrica e leve-
-o para a sala de aula para que 
os estudantes possam usá-lo. 

Material

• 30 cm de fio rígido de cobre

• Um LED

• Um alicate

• Duas pilhas AA com carga

• Fita adesiva

Procedimento

1. Una as duas pilhas com fita 
adesiva. Ligue o polo positivo 
de uma ao polo negativo da 
outra usando um pedaço do 
fio de cobre.

2. Ligue o fio do polo nega-
tivo do LED ao polo negativo 
disponível de uma das pilhas.

3. Use o alicate para cortar 
dois pedaços de fio de cobre 
(com cerca de 10 cm de com-
primento cada um).

4. Una um dos pedaços do 
fio de cobre ao fio do polo po-
sitivo do LED.

5. Una o outro pedaço do fio 
de cobre ao polo positivo da 
pilha disponível.
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Para utilizar o seu testador 
de condutibilidade elétrica, 
coloque água destilada em 
quatro copos. Em um deles, 
deixe a água destilada e, em 
cada um dos demais, adicione 
a substância cuja condutibili-
dade você quer testar (por 
exemplo, sal, açúcar e vinagre).
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 Orientações didáticas

Atividade 1

Se possível, construa o quadro 
na lousa com os estudantes. Esta 
atividade é importante para que os 
estudantes reflitam sobre os as-
pectos negativos das invenções 
que usualmente são apenas asso-
ciadas a situações vantajosas. Este 
é também um bom momento para 
refletir sobre hábitos de consumo, 
produção e descarte de resíduos.

Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

 As vantagens e as desvantagens das inven•›es

Vamos refletir sobre os aspectos positivos e os aspectos negativos das invenções.
Hoje há muitos materiais que não existiam no passado: tecidos impermeáveis, 

plásticos maleáveis, ligas metálicas leves e resistentes, ”supercon-
dutores”, entre outros. Também há muitas formas de buscar e lidar 
com informações: smartphone, computador, internet, etc. E o aces-
so a certos produtos é tão simples que é difícil imaginar a vida sem 
eles: combustíveis, latas de alumínio, eletroeletrônicos, etc. 

Mas você já notou que, apesar de haver várias formas de 
comunicação, cada vez menos encontramos os amigos pessoal-
mente? E que, apesar dos benefícios dos novos materiais e 
invenções, produzimos cada vez mais lixo?

Esses são dilemas recentes da sociedade atual. E você já faz parte deles! 
Pense bem, quando você ainda era bebê, provavelmente usou muitas fraldas 

plásticas: práticas e descartáveis. E o destino de todas foi o lixo. Um bebê nascido 
hoje produz muito mais lixo do que um bebê da época das fraldas de pano. Ou 
seja, as fraldas de pano podem ser menos práticas, mas são laváveis e reutilizáveis.

Portanto, as vantagens das invenções são só um lado da moeda. Do outro, 
pode haver aspectos negativos. Preste atenção, principalmente, ao que você 
consome e ao lixo produzido:

Smartphone:

termo em inglês 
que significa 
“telefone 
inteligente”.
É um celular 
com suporte 
para tecnologias 
avançadas (como 
tela sensível ao 
toque, aplicativos 
e GPS).

1  No caderno, faça um quadro de três colunas com aspectos positivos e nega-

tivos de duas invenções muito utilizadas pelas pessoas: a fralda descartável e 

o telefone celular. Veja o exemplo abaixo, da televisão.

Invenção Aspectos positivos Aspectos negativos

Televisão Proporciona lazer e informação. Substitui momentos de lazer ao ar livre, 
bem como conversas entre as pessoas.

 ● Prefira produtos reciclados ou usados e, ao comprar algo, pense no lixo 
que será gerado: os materiais descartados podem ser reaproveitados? 

 ● Plásticos não se decompõem facilmente. Encaminhe-os para reciclagem.

 ● Não descarte óleo de cozinha no ralo, pois ele dificulta o tratamento do 
esgoto e pode entupir os canos. O óleo usado pode ser reciclado. 

 ● Eletroeletrônicos podem conter substâncias tóxicas e não devem ser 
jogados no lixo comum, pois contaminam o ambiente.

242 UNIDADE 4 
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No mundo moderno, as pes-

soas, sobretudo a população urba-

na, consomem muito mais eletro-

domésticos, roupas, comidas, li-

vros, sapatos, brinquedos e outros 

itens do que antigamente. Você já 

parou para pensar sobre o destino 

de todos esses objetos depois que 

eles não têm mais utilidade?

2  Você acredita que todos os brasileiros produzem a mesma quantidade de lixo? 

Converse com os colegas e o professor e escreva suas conclusões. 

Espera-se que os estudantes respondam que a produção de lixo pode variar muito

entre as pessoas. Ela está relacionada aos padrões de consumo da população – se

consome muito ou pouco, o tipo de produto que consome – e ao poder de compra.

A tendência é que um maior poder de compra venha acompanhado de maior 
consumo e, portanto, maior produção de lixo.

Desafio

Você já parou para pensar sobre o destino do lixo que é recolhido frequentemen-

te da sua casa? Conhece o trabalho dos profissionais encarregados dessa coleta?

1  Descubra o percurso realizado pelo lixo desde quando é coletado em sua casa 

até seu destino final. Para onde ele é levado? Depois escreva no caderno um 

parágrafo narrando esse percurso. 

2  Quem são os profissionais que trabalham na coleta do lixo? Pesquise informa-

ções sobre suas condições de trabalho. Depois, converse com os colegas sobre 

o assunto.

3  Você sabe o que é coleta seletiva de lixo? Na cidade onde você mora existe 

esse serviço? Resposta pessoal.

4  Em sua opinião, por que é importante coletar o lixo separadamente e reciclá-lo?

A coleta seletiva e a reciclagem promovem o reaproveitamento dos materiais

e, portanto, contribuem para diminuir a extração de recursos naturais.

1. Resposta pessoal. Espera-se que os 
estudantes indiquem os principais destinos dados aos resíduos sólidos 
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31 kg 1 kg por dia 30 kg por m•s

 ❱ Estima-se que cada brasileiro gera cerca de um quilo 
de lixo por dia. Em um mês, serão mais ou menos 30 quilos, 
o equivalente ao peso de uma criança de 10 anos.

2. São os coletores de lixo ou garis. Esse trabalho requer grande esforço 
físico, e os profissionais necessitam de equipamentos de segurança 
(luvas, sapatos, uniforme, etc.).

no município onde mora: aterro sanitário, 
coleta seletiva ou lixões.
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 Orientações didáticas
Em 2015, o Brasil ocupava a 4a po-

sição entre os países que mais gera-
ram lixo no mundo. Cada brasileiro 
gera aproximadamente 1,07 kg de 
lixo por dia. O número foi arredon-
dado para 1,0 kg/dia para facilitar o 
entendimento dos estudantes dessa 
faixa etária.

Desafio
O aterro sanitário é uma das for-

mas mais adequadas de encaminhar 
o lixo, mas a situação ideal, do pon-
to de vista ambiental, seria a dimi-
nuição do consumo, a coleta seleti-
va, a reciclagem e o reaproveitamen-
to dos resíduos.

Atividade 3

Verifique os conhecimentos dos 
estudantes sobre o assunto. Se ne-
cessário, esclareça que coleta se-
letiva é o processamento de coleta 
do lixo de acordo com a perspec-
tiva de como esse lixo será recicla-
do. Aproveite esta questão para 
sugerir aos estudantes que pesqui-
sem sobre a coleta seletiva do mu-
nicípio. Caso o município tenha 
esse serviço, incentive os estudan-
tes a pesquisarem os dias de cole-
ta nos bairros onde vivem e no 
bairro da escola; procure também 
saber as recomendações da prefei-
tura para o descarte do lixo desti-
nado à coleta seletiva.

Texto complementar

Dentre os fatores determinantes dos problemas socioespaciais, como a poluição e a atração de vetores de doenças, estão os decorrentes 

do manejo incorreto do lixo, também conhecido como resíduo sólido domiciliar. [...]

A fração do lixo tecnicamente classifi cada como lixo úmido ou lixo molhado se compõe de restos de cozinha; cascas de frutas, verduras 

e ovos; pó de café e chá; restos de carne e pão, alimentos vencidos ou estragados, óleo ou gordura de fritura, material resultante de poda de 

jardim, entre outros materiais orgânicos descartados segundo os hábitos das fontes geradoras. [...]

Apesar de representar cerca de 50% do total coletado [...] o aproveitamento do lixo úmido como fertilizante orgânico no país [...] apre-

senta índices irrisórios.

GERARDI, Lucia Helena de Oliveira; FERREIRA, Enéas Rente Ferreira (Org.). Saberes e fazeres geogr‡ficos. 
Rio Claro: Unesp/IGCE/Ageteo, 2008. p. 111-112.
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Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

 Orientações didáticas
O lixo é um problema ambiental 

mundial. Restos de alimentos e fo-
lhas dos jardins são exemplos de 
resíduos orgânicos domésticos, 
que formam metade de todo o lixo 
gerado em uma moradia: em mé-
dia, 2 kg a 7 kg por dia para uma 
família brasileira de quatro pes-
soas. Quando esse resíduo não é 
descartado corretamente, pode 
contaminar rios, mares e o solo. 

Parte dos resíduos orgânicos 
pode ser transformada em um rico 
composto para ser usado em hor-
tas e pomares. Se na sua escola 
houver um espaço de terra dispo-
nível, verifique se é possível montar 
composteiras. Veja o passo a passo 
para montar uma composteira no 
site da WWF, disponível em: <www.
wwf.org.br/informacoes/noticias_
meio_ambiente_e_natureza/
?46943> (acesso em: jan. 2018).

Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

Os 5 Rs

Para que as pessoas possam continuar consumindo os produtos necessários 

para o seu bem-estar sem que a natureza seja tão afetada e destruída, podemos 

nos inspirar nos 5 Rs: repensar, reduzir, reutilizar, reciclar e recusar. 

Fique atento! O primeiro passo para combater o excesso de lixo é combater 

o excesso de consumo.

Desafio

 ●  Pense no seu dia a dia. Como você e sua família podem colocar em prática os 5 Rs? Em 

casa ou na escola, você pode:

REPENSAR:  

 

REDUZIR:  

 

REUTILIZAR:  

 

RECICLAR:  

 

RECUSAR:  

 

Respostas pessoais. Espera-se que, para cada “R”, os estudantes 
deem exemplos práticos, de acordo com seu cotidiano e sua rotina.

Repensar os 

hábitos de 

consumo e 

descarte.

Reduzir a quantidade 

de objetos que 

compramos, dando 

preferência aos que 

tenham maior 

durabilidade.

Recusar produtos 

feitos com elementos 

que fazem mal à 

saúde ou prejudicam 

o ambiente.

Reutilizar objetos, 
ou seja, usar um 

objeto mais de uma 
vez e para 
outros fins.

Reciclar materiais 
que seriam 

descartados e 
transformá-los em 
outros produtos.
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Atividade complementar
Peça aos estudantes que 

imaginem uma situação de 
compras em um supermercado 
na qual os consumidores levam 
recipientes e compram a quan-
tidade que precisam dos pro-
dutos colocados à venda. As-
sim, eles não desperdiçam ali-
mentos, pois apenas compram 
a quantidade de que precisam, 
e não geram mais lixo, pois não 
há embalagens. Em seguida, 
pergunte: 

• Que produtos você conso-
me com frequência e que 
poderia comprar sem emba-
lagens? Dê exemplos.

 Exemplos de resposta: ar-
roz, feijão, macarrão, pão e 
biscoitos.

• Essa forma de comprar pro-
dutos (venda por peso e sem 
embalagem) ajuda a diminuir 
o lixo gerado e a evitar o des-
perdício de comida. Como 
você pode atuar para diminuir 
o desperdício de alimentos? 

 Exemplo de resposta: com-
prar somente o que for con-
sumir, principalmente ali-
mentos frescos como frutas, 
legumes e verduras.

Filme

Wall-E. Direção de Andrew Stanton. Estados Unidos: Disney/Pixar, 2008. (97 min).
O filme mostra como o planeta Terra pode ficar no futuro e propõe uma reflexão sobre 

hábitos de consumo, cuidados com meio ambiente, saúde e qualidade de vida. 

Sugestão de... 
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 Orientações didáticas

Atividade 2

Esta atividade permite avaliar 
como os estudantes conseguem 
articular tudo o que foi visto sobre 
o tema. Se necessário, relembre 
alguns conceitos principais e ex-
plore as imagens associadas ao 
cartaz. Em seguida, incentive os 
estudantes a compartilharem suas 
produções.

Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

2  Com os colegas, façam em uma cartolina um cartaz como o acima. Ilustrem 

mais exemplos de como diminuir o problema do lixo na sociedade atual. De-

pois, divulguem o cartaz na escola.

1  Ajude os estudantes a terminar o cartaz abaixo: escreva um texto com suas refle-

xões sobre o lixo produzido pela sociedade atualmente.

De olho no lixo

Na minha opinião, hoje em dia o lixo 

 Resposta pessoal.

 Alerte sobre a importância do 

descarte adequado de eletroeletrônicos.

 Sensibilize para a necessidade 

de consumo consciente.

 Prefira produtos feitos com materiais reutilizados, reciclados e recicláveis.
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Texto complementar
O texto complementar abai-

xo apresenta uma sugestão de 
como desenvolver com os es-
tudantes o hábito de reutiliza-
ção e reciclagem de materiais 
consumidos na escola ou na 
vida cotidiana.

Separe o lixo e acerte 

na lata

Uma simples garrafa PET, 

após passar por um processo de 

reciclagem, pode se transformar 

em tecidos, vassouras, madeiras 

plásticas e até casco de barco. [...]

A lata de alumínio que para 

muitos é apenas “lixo”, para os 

catadores se transforma em renda 

e trabalho. [...].

A banana é um exemplo de 

lixo úmido ou orgânico. Na recicla-

gem esse material é transformado 

em adubo que vira produção agrí-

cola e até energia. Você tem um 

papel importante nessa história: 

Coloque os restos de alimentos e 

materiais orgânicos no lixo úmido. 

Separe dos plásticos, metais e de 

todo o lixo seco. Isso facilita a vida 

dos catadores, aumenta o material 

aproveitado e poupa recursos na-

turais. Mude de atitude. Separe o 

lixo e acerte na lata.

Separe o lixo e acerte na lata. 
Ministério do Meio Ambiente. 

Disponível em: <www.mma.gov.
br/cidades-sustentaveis/residuos-

solidos/politica-nacional-de-residuos-
solidos/campanha-de-educacao-

ambiental>. Acesso em: nov. 2017.
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 Orientações didáticas
Estimule os estudantes a identifi-

car os diferentes tipos de poluição 
no dia a dia.

Para cada tipo de poluição, ques-
tione os estudantes sobre outros 
exemplos. Converse com a turma 
sobre as formas de evitar cada tipo 
de poluição, bem como possíveis 
soluções para recuperar os locais já 
afetados. Valorize o conhecimento 
prévio dos estudantes e incentive-
-os a compartilhar suas experiências 
e seus relatos sobre o tema.

Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

Causada, entre outros fatores, pela aplicação de produtos químicos nas la-

vouras e plantações, com o objetivo de aumentar a produtividade. Os aditivos 

químicos mais comuns são os pesticidas, os solventes e os fertilizantes.

Ocorre, por exemplo, quando gases tóxicos alcançam a atmosfera. Esses 

gases podem vir da queima do combustível dos veículos e das fábricas, 

entre outras fontes. 

Possível solução

Possível solução

Uso de biopesticidas, 
reflorestamento do solo exposto.

Controle da poluição por meio de leis e 
da utilização de fontes de energia não 
poluentes, como a solar.

Poluição do solo

Poluição do ar
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 ❱ Bairro da Bela Vista, no município de São 
Paulo, no estado de São Paulo. Foto de 2017.

 ❱ Plantação de hortaliças no município de Nova 
Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Foto de 2015. 

 Evitar ou reduzir a poluição

As formas de polui•‹o são diversas e perigosas. Elas afetam a vida na Terra 

e prejudicam o ambiente.

1  Com a ajuda do professor, complete os quadros com explicações, desenhos 

ou colagens indicando o que poderia ser feito para evitar ou reduzir os proble-

mas apresentados a seguir.

246 UNIDADE 4 

Atividade complementar
Uns dos mais perigosos poluentes são aqueles gerados pela radioatividade. Em exces-

so, a radioatividade é muito perigosa e pode matar, além de contaminar o ambiente por 
muito tempo.

Para ampliar o assunto, peça aos estudantes que pesquisem, em grupos, sobre a po-
luição nuclear ou radioativa. Depois, no caderno, eles devem colar uma imagem sobre 
esse tipo de poluição e descrevê-la em um texto, indicando possíveis cuidados para 
evitar contaminações do ambiente e das populações do entorno. 

Por fim, questione-os sobre formas de proteção da radioatividade pelos humanos.
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 Orientações didáticas

Pesquise
Caso a maioria dos estudantes 

more na mesma região, verifique 
se os problemas levantados foram 
os mesmos e dê especial atenção 
às propostas de soluções aponta-
das pelos grupos, destacando se-
melhanças e diferenças.

Sobre poluição visual, é impor-
tante distinguir para os estudantes 
a poluição visual da poluição lumi-
nosa. A poluição luminosa é o ex-
cesso de luzes artificiais e pode até 
afetar o equilíbrio dos ecossiste-
mas. Esse tipo de poluição ocorre, 
geralmente, em centros urbanos.

Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

Acontece quando há excesso de sons e ruídos no ambiente, colocando 

em risco a audição das pessoas e gerando problemas, como estresse e can-

saço. Costuma ocorrer em grandes centros urbanos.

A poluição visual ocorre, por exemplo, quando há muitas imagens, cores 

ou palavras utilizadas em propagandas, cartazes e luminosos. Esse excesso 

de elementos visuais perturba a compreensão da paisagem, causando des-

confortos e estresse. Também costuma ser frequente em centros urbanos.

Possível solução

Possível solução

Controle do volume do som por meio 
de leis específicas.

Controle e fiscalização pelos órgãos 
públicos. Uso de lâmpadas que 
causem menos desconforto à visão.

Poluição sonora

Poluição visual
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Organizem-se em grupos e façam um levantamento, na região onde vocês moram, 

sobre os tipos de poluição mais presentes e que geram maiores problemas ambientais. 

Se quiserem, conversem com a população local sobre o assunto. Façam seus registros 

em um cartaz levantando os principais problemas encontrados e possíveis soluções. 

Apresentem o resultado da pesquisa à turma. Resposta pessoal. 

Pesquise

 ❱ Rua da Constituição, no centro do município 
do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. 
Foto de 2015.

 ❱ Rua São Pedro, no município de Juazeiro do 
Norte, no estado do Cear‡. Foto de 2015. 
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Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

 Objetivos do capítulo

• Reconhecer a intensificação das 
mudanças no ambiente a partir 
dos processos de industrialização.

• Identificar e discutir alguns pro-
blemas ambientais.

• Relacionar a temperatura e os 
processos climáticos a outras 
variáveis ambientais.

• Conhecer as principais fontes de 
energia e suas vantagens e des-
vantagens. 

 Habilidades abordadas 
neste capítulo

BNCC
 EF05CI01  Explorar fenôme-

nos que evidenciem propriedades 
físicas dos materiais – como den-
sidade, condutibilidade térmica e 
elétrica, respostas a forças mag-
néticas, solubilidade, respostas a 
forças mecânicas (dureza, elastici-
dade etc.) entre outras.

BNCC
 EF05CI03  Selecionar argu-

mentos que justifiquem a impor-
tância da manutenção da cober-
tura vegetal para a manutenção 
do ciclo da água, a preservação 
dos solos, dos cursos de água e 
da qualidade do ar atmosférico.

BNCC
 EF05CI04  Identificar os prin-

cipais usos da água e de outros 
materiais nas atividades cotidianas 
e discutir os possíveis problemas 
decorrentes desses usos.

BNCC
 EF05GE03  Identificar as for-

mas e funções das cidades e ana-
lisar as mudanças sociais, econô-
micas e ambientais provocadas 
pelo seu crescimento.

BNCC
 EF05GE07  Identificar os di-

ferentes tipos de energia utiliza-
das na produção industrial, agrí-
cola e extrativa e no cotidiano das 
populações.

BNCC
 EF05GE11  Identificar e des-

crever problemas ambientais que 
ocorrem no entorno da escola e da 
residência (lixões, indústrias po-
luentes, destruição do patrimônio 
histórico etc.).

BNCC
 EF05HI06  Comparar o uso de 

diferentes linguagens no processo 
de comunicação e avaliar os signi-
ficados sociais, políticos e cultu-
rais atribuídos a elas.

Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido

Como serão as cidades do futuro? Quais fontes de energia utilizaremos 

no futuro? Analise a ilustração, converse com os colegas e responda às 

questões.

1  Como você imagina que eram as ruas de uma grande cidade no início do 

século XX? E como serão essas ruas no final do século XXI?

2  Você sabe quais são, hoje, as principais fontes de energia que o ser huma-

no utiliza?

3  Na sua opinião, o que é necessário fazer para diminuir o problema da po-

luição do ar nas grandes cidades? Resposta pessoal.

Resposta pessoal.

Os estudantes podem mencionar energia de usinas hidrelétricas, 
petróleo, biocombustíveis, gás natural, energia nuclear, etc. 

Os estudantes podem mencionar evitar queimadas, incentivar a utilização de 
meios  de transporte coletivo, reduzir o desmatamento, ampliar a cobertura

vegetal, entre outros.

Para iniciar
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Capítulo

14 A energia e o ambiente

BNCC
 EF05HI09  Comparar pontos de vista 

sobre temas que impactam a vida cotidiana 
no tempo presente, por meio do acesso a 
diferentes fontes, incluindo orais.

Temas contemporâneos

• Ciência e tecnologia

• Preservação do meio ambiente 

 Orientações didáticas

Para iniciar

A abertura deste capítulo relaciona-se à 
perspectiva de um futuro para as cidades. O 
objetivo desse exercício imaginativo é identi-
ficar a percepção dos estudantes a respeito 
de sua cidade e seu entendimento sobre o 
tempo. Alguns estudantes podem supor que 
as cidades do passado eram “atrasadas” em 
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 Orientações didáticas

Comente com os estudantes 
que os seres humanos sempre mo-
dificaram as paisagens e interferi-
ram no ambiente. Porém, esses 
processos foram intensificados 
com a industrialização.

Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido

 Problemas ambientais nas grandes cidades

Por volta de 1900, ainda havia muitas carroças, mesmo nas ci-

dades. Algumas ruas eram calçadas com pedras, mas a maioria era 

de terra. Sítios com plantações ficavam perto dos centros urbanos. 

Rios e córregos corriam a céu aberto e seus entornos alagavam no 

período mais chuvoso, podendo formar v‡rzeas. 

Desde então, as grandes cidades mudaram muito. Muitos rios e córregos 

foram canalizados e suas margens foram cobertas por construções e avenidas. 

O uso de veículos que queimam combustível cresceu tanto que os congestio-

namentos e a poluição do ar se tornaram um problema. 

Nos dias em que a qualidade do 

ar piora, muitas pessoas se queixam 

de irritação nos olhos, tosse ou difi-

culdade para respirar. Nos dias mais 

quentes, o asfalto aquece, os prédios 

dificultam a circulação do ar, entre 

outros problemas. E, quando há for-

tes chuvas caindo no chão imper-

meável, muita água escorre pelas 

sarjetas até chegar aos córregos e 

aos rios, que rapidamente se enchem 

e causam alagamentos.
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 ❱ Rio Tietê na cidade de 
São Paulo antes de sua 
retificação, em 1915. 
Nessa época, o rio era 
frequentemente utilizado 
para lazer e navegação.

 ❱ Rio Tietê na cidade de São 
Paulo, em 2015. Atualmente 

este rio está entre os mais 
poluídos do Brasil, tendo 

aproximadamente 130 km de 
sua extensão com a qualidade 

de água classificada como 
ruim ou péssima. 

Várzea: 

terreno baixo 
e plano, em 
geral à margem 
de um rio. 
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relação às cidades futuristas imaginadas por 
eles, em que haveria maior preocupação com 
a qualidade de vida de seus cidadãos. Mas 
também pode ocorrer de outros estudantes 
suporem um passado harmonioso e idealizado 
de sua cidade, ao mesmo tempo que vislum-
bram um futuro caótico e destrutivo. Se e 
quando isso acontecer, será um bom momen-
to para levantar o debate e propor soluções 
para a resolução de problemas diagnosticados 
pelos estudantes.

Texto complementar
Principais Problemas 

Ambientais Associados 

ao Setor Industrial

A poluição é sem dúvida uma 

das externalidades negativas mais 

marcantes do modo de produção 

e consumo da sociedade moderna, 

que tem a indústria como uma de 

suas características dominantes. 

A possibilidade de ocorrência 

de poluição acidental por eventos 

não previstos, como derramamen-

tos, vazamentos e emanações não 

controladas, assim como a conta-

minação ambiental por lançamen-

tos industriais de gases, material 

particulado, efluentes líquidos e 

resíduos sólidos, é particularmen-

te crítica nas áreas que combinam 

indústria e baixa prevenção. 

Outro aspecto a ser destacado 

refere-se ao consumo de energia 

e de recursos naturais pelo setor 

industrial. [...].

Pode-se considerar, grosso 

modo, a evolução da preocupação 

ambiental em relação às indústrias 

como tendo ocorrido em fases. Ini-

cialmente, o foco foi a poluição do 

ar, em decorrência das graves con-

dições que existiam em Cubatão, na 

Baixada Santista (SP) e também na 

região metropolitana de São Paulo. 

Quase em paralelo, também teve 

início a atenção com a poluição das 

águas. Mas apenas nas últimas dé-

cadas começou a ficar evidente em 

nosso país outra forma de degrada-

ção por atividades industriais: a 

inadequada gestão dos resíduos 

perigosos por elas gerados. [...]

[...]

JURAS, Ilidia da Ascenção Garrido 
Martins. Principais Problemas 

Ambientais Associados ao Setor 
Industrial. In: Os impactos da 

indœstria no meio ambiente. Câmara 
dos Deputados, 2015. Disponível em: 

<www2.camara.leg.br/a-camara/
documentos-e-pesquisa/ 

estudos-e-notas-tecnicas/ 
areas-da-conle/tema14/ 

impactos-da-industria-no-meio-
ambiente_ilidia-juras_politicas-

setoriais>. Acesso em: jan. 2018.
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Converse com os estudantes so-
bre o que eles podem mudar na 
rotina a fim de contribuir para me-
lhorar a qualidade de vida deles e 
a da comunidade da qual fazem 
parte, diminuindo os impactos no-
civos causados ao ambiente e à 
vida das pessoas. Conversem so-
bre as medidas sugeridas no texto 
e incentive-os a pensar nas manei-
ras de implementá-las no municí-
pio onde moram.

Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido

Hoje em dia, temos consciência desses efeitos indesejados. Podemos, por-

tanto, com a ajuda de uma boa administração, nos comprometer em um pacto 

para cuidar da água e do ar, tomando medidas como:

 ● Criar áreas verdes, pois, com mais plantas, a temperatura e a umidade do ar 

tendem a ficar mais agradáveis. 

 ● Pavimentar ruas com materiais que refletem mais os raios solares, diminuindo 

o superaquecimento nos centros urbanos.

 ● Evitar as queimadas, que liberam partículas sólidas e elevam o teor de gás 

carbônico no ar.

 ● Não jogar substâncias tóxicas que se acumulem na água e no ar.

 ● Evitar o desperdício de água e tratar o esgoto.

1  Como os próprios habitantes podem contribuir para melhorar a qualidade de 

vida nas cidades? 

2  Observe as fotografias abaixo. Escreva legendas explicando o que cada uma 

delas mostra e como isso melhora a qualidade de vida nas cidades.

Priorizar o transporte coletivo ou então caminhar e pedalar, descartar 
o lixo nos locais adequados, ajudar a conservar as áreas verdes e 

utilizar materiais adequados que evitem o superaquecimento das ruas e dos edifícios. 
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Sugestões de resposta:

A ampliação das áreas verdes 
aumenta a absorção das águas de 
chuva pelo solo, contribuindo, assim, 
para evitar enchentes.

O incentivo ao uso de bicicletas e outros 
transportes alternativos contribui para 
a redução de congestionamentos e a 
melhora da qualidade do ar.

O cultivo de plantas em áreas 
urbanas contribui para a redução do 
aquecimento das superfícies e o 
aumento da umidade.

250 UNIDADE 4 
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Atividade 3

Converse com os estudantes so-
bre os problemas das enchentes. 
É importante ressaltar que eventos 
pontuais de cheias acima do nor-
mal em rios e córregos são natu-
rais. Os problemas urbanos decor-
rentes desse fenômeno ocorrem 
por causa da ocupação dessas 
áreas sujeitas a alagamento e de 
outros problemas associados, 
como a impermeabilização do 
solo, a falta de redes para escoa-
mento, o acúmulo de lixo nas redes 
de captação, etc. 

Comente com os estudantes 
que muitas vezes, em áreas inten-
samente urbanizadas, não perce-
bemos como os rios, os córregos e 
as regiões de várzeas foram modi-
ficados. É comum, nessas áreas, 
que esses cursos de água sejam 
submetidos a obras de retificação 
e canalização e passem desperce-
bidos pela população. 

A letra completa da canção da 
atividade está disponível em: <www.
letras.mus.br/adoniran-barbosa/ 
188487/>. Acesso em: jan. 2018. 

Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido

3  Leia a letra da canção a seguir e, depois, faça o que se pede. 

Aguenta a mão, João

Não reclama

Contra o temporal

Que derrubou teu barracão

[...]

Com o Cibide

Aconteceu coisa pior

Não reclama

Pois a chuva

Só levou a tua cama

Não reclama

Guenta a mão, João

Que amanhã tu levanta

Um barracão muito melhor

Tinha muita coisa

A mais no barracão

A enxurrada levou seus

Tamancos e o lampião

E um par de meias que era

De muita estimação

[…]

a) Quais são os problemas urbanos citados na canção?

Os problemas de habitação precária e as enchentes.

b) Quais são as causas mais comuns das enchentes?

As enchentes são decorrentes de fenômenos naturais, mas são intensificadas

pela ação humana. Uma causa está ligada à infraestrutura, por exemplo. Ruas

asfaltadas não possibilitam um escoamento ideal das águas das chuvas nem que 

se infiltrem no solo. 

 

c) Comente dois outros problemas urbanos comuns na região em que você vive. 

Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes indiquem problemas frequentes 

no bairro ou no município onde moram.

BARBOSA, Adoniran; CORDOVIL, Hervé. Aguenta a mão,

João. Em: Reviva – Adoniran Barbosa. [S.L.]: Som Livre. 2002.

David Martins/Arquivo da editora

251 CAPÍTULO 14
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 Outros problemas ambientais

Queimadas são enormes incêndios em áreas com vegetação. Elas podem 

ocorrer espontaneamente ou ser intencionalmente provocadas. As queimadas 

intencionais são usadas para desmatar rapidamente uma área e preparar o solo 

para plantações e pastagens. 

Outro problema ambiental, infelizmente muito frequente no Brasil, é o des-

matamento, que é a retirada da vegetação. 

Observe e compare os mapas abaixo.

1  Qual região do Brasil foi bastante afetada pelas queimadas em 2016?

2  De acordo com o mapa que apresenta áreas desmatadas no Brasil, quais são 

as regiões onde esse problema é mais acentuado? Regiões Sudeste e Sul.

3  No estado em que você vive ocorrem queimadas e desmatamento? Em caso 

positivo, por que você acha que isso acontece?

O interior da região Nordeste (Maranhão) e partes das regiões 
Norte (Tocantins e Pará) e Centro-Oeste.

Resposta pessoal.

Brasil: focos de queimadas – 2016
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Elaborado com base em: INPE. Programa Queimadas. Disponível em: 
<www.inpe.br/queimadas/portal/outros-produtos/mapas-mensais-fi lmes>. 

Acesso em: fev. 2018.
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Brasil: áreas desmatadas – 2015 

EQUADOR
0º

60º O

OCEANO

ATLÂNTICO

TRÓPICO DE
CAPRICÓRNIO

Vegetação do 
Pantanal

Campos

Área desmatada

Mata dos Pinhais

LEGENDA

Floresta Amazônica

Cerrado

Mata Atlântica

Caatinga

ESCALA

Quilômetros

0 530 1060

Mapa elaborado pelos autores em 2017 com base em: IBGE.
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 Orientações didáticas

As queimadas naturais ocorrem 
espontaneamente em algumas ve-
getações, como no Cerrado. Essas 
queimadas fazem parte dos ciclos 
desse bioma e são essenciais para 
sua manutenção.

As queimadas artificiais ocor-
rem, entre outras razões, para des-
matar rapidamente uma área, a fim 
de que o solo seja limpo para a 
utilização em plantações e na pe-
cuária. Trata-se de um crime am-
biental, pois coloca em risco o con-
junto de seres vivos de determina-
da região.

Explique aos estudantes que 
após desmatado, sem a cobertura 
vegetal, o solo pode ser levado fa-
cilmente pelas águas da chuva, 
tornando-se pobre em nutrientes. 

Caso considere pertinente, apre-
sente aos estudantes informações 
sobre o uso das queimadas pelos 
indígenas e comunidades tradicio-
nais como forma de manejo do am-
biente. Trata-se de uma oportuni-
dade de apresentar a eles a ques-
tão das queimadas do ponto de 
vista do uso responsável dessa 
prática, além de favorecer o tema 
contemporâneo da diversidade cul-
tural. Como subsídio para você, 
sugerimos o seguinte artigo “Fogo 
amigo – Estudos mostram que a 
prática indígena de queimar gran-
des áreas de Cerrado é benéfica 
para o bioma”, disponível em: <http:// 
assinaturadigital.cienciahoje.org.br/ 
revistas/reduzidas/314/files/assets/
basic-html/page24.html>, acesso 
em: fev. 2018.

Atividade 2

Chame a atenção dos estudan-
tes para o ritmo descontrolado de 
desmatamento na Amazônia brasi-
leira. Na porção oeste da região 
Norte está localizada a Floresta 
Amazônica, mais intacta. Apesar 
de estar menos ameaçada por fo-
cos de queimada do que as outras 
formações vegetais, isso não signi-
fica que ela esteja protegida. O 
ritmo de desmatamento cresce de 
forma intensa, principalmente no 
Pará, em Rondônia e no norte de 
Mato Grosso.

Atividade 3

Espera-se que os estudantes indiquem pos-
síveis causas de queimadas e desmatamentos. 
Caso esses problemas não sejam significativos 
no estado onde os estudantes morem, ques-
tione-os sobre o fato.
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Com a palavra...

Comente com os estudantes a 
importância de acionar o Corpo de 
Bombeiros somente em casos de 
urgência. Os trotes recebidos pe-
los telefones de emergência preju-
dicam as pessoas que, de fato, 
necessitam de ajuda.

Analise com os estudantes os 
exemplos de materiais combustí-
veis citados pelo bombeiro, per-
guntando: ”Quais são sólidos?”; 
”Quais são líquidos?”; “Quais se 
apresentam em estado gasoso?”.

Esclarecemos que, para que um 
combustível reaja com um combu-
rente e se inicie a combustão, é 
necessário que a temperatura de 
ignição seja atingida. Essa é a tem-
peratura acima da qual o combus-
tível queima. 

Uma forma de explorar a última 
resposta da entrevista é convidar os 
estudantes a analisar a presença de 
diferentes extintores, que podem 
ser encontrados na escola. É possí-
vel, por exemplo, que a escola te-
nha extintores de água pressurizada 
e extintores de CO

2
 (dióxido de 

carbono, que “abafa” o fogo, con-
forme explica o bombeiro).

Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido

Por que ocorrem incêndios?

Algumas vezes os incêndios são provocados por 

descuido: um balão que cai, uma bituca de cigarro 

jogada no mato seco. Outras vezes, ocorrem devido 

a causas naturais: um raio, por exemplo, pode provo-

car um incêndio. Basicamente, se houver um material 

inflamável e condições para ele pegar fogo, poderá 

ocorrer um incêndio.

O que é um material inflamável?

Material inflamável é aquele que queima, que é

combustível para o fogo. Papel, madeira, gasolina, plás-

tico, álcool e gás de cozinha são alguns exemplos. Mas

eles não pegam fogo espontaneamente. 

E o que é necessário para um combustível
pegar fogo?

Para o combustível entrar em combustão, isto é, 

para ele queimar, deve haver calor e um comburente. Um exemplo de comburente é 

o oxigênio presente no ar. O comburente torna possível a existência da chama e in-

tensifica a combustão. 

O que um bombeiro deve fazer para controlar um incêndio?

Basicamente, impedir a combustão. Uma maneira é abafar o fogo, impedindo o

contato do combustível com o oxigênio. Pode também jogar água para esfriar o ma-

terial. Pode ainda retirar o combustível, evitando assim a propagação do fogo.

O fogo sob controle

Vamos aprender sob quais circunstâncias ocorrem os incêndios e o que é 

possível fazer para controlá-los ou evitá-los.

Para começar a entender por que isso acontece, nada melhor do que ler uma 

entrevista feita com um profissional que sabe muito sobre o domínio do fogo: 

o bombeiro.

Com a palavra...
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 Sílvio César Machado é oficial 
do Corpo de Bombeiros.

Atenção
193 é o número do telefone do Corpo 

de Bombeiros em todo o Brasil.

1  Escreva no caderno o nome de dois materiais que queimam e de dois que não 

queimam.

2  No caderno, explique o que é comburente, combustão e combustível. 

Materiais que queimam: carvão, gás de cozinha, madeira, papelão. 
Materiais que não queimam: água, argila.

Comburente é o que torna possível a existência da chama e intensifi ca a combustão. O oxigênio 
é um comburente. Combustão é o processo de queima. Para ocorrer a combustão, deve haver 
calor, combustível e comburente. Combustível é a matéria que queima. 253 CAPÍTULO 14
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Atividade 1

Nesta atividade, os estudantes 
devem realizar a leitura de gráficos 
simples. Aproveite a oportunida-
de de integrar conteúdos de Ma-
temática para auxiliá-los na leitura 
desses gráficos.

A quantidade de partículas aqui 
indicada refere-se a 1 micrograma 
de partícula por metro cúbico de ar.

Incentive os estudantes a argu-
mentar citando os dados do gráfi-
co. Esses dados indicam que, 
quando há mais carros na rodovia, 
é maior o número de partículas que 
podem ser inaladas. Isso sugere 
que, quanto mais carros, maior a 
poluição do ar. Apesar de não ter-
mos estudado em detalhes os ga-
ses liberados pelos escapamentos 
dos carros, os estudantes também 
podem citar que o processo de 
queima dos combustíveis pode 
eliminar gases poluentes.

Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido

Qualidade do ar e temperatura

1  Alguns estudantes começaram a fazer um mural sobre o tema “As cidades de hoje 

em dia”. Analise os gráficos e, no caderno, responda às questões dos estudantes.
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Gráfico A

Qualidade do ar e automotores

Os gráficos mostram dados obtidos em uma rodovia ao longo de 
dois dias: o primeiro mostra a quantidade de veículos que passou 
por ela, e o segundo mostra a quantidade de partículas no ar.
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Fonte de pesquisa: School 

Science Review, n. 82,
p. 99, set. 2000.
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A que horas 
costuma ocorrer 

picos no tráfego de 
veículos?

Os menores índices de partículas no 
ar costumam ocorrer em quais horários?

Em que 
horário praticamente 
não passam veículos 

na rodovia?

E a que horas 
costumam ocorrer picos 

do nível de partículas 
no ar, que podemos 

respirar e que podem 
fazer mal à 

nossa saúde?
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Também no 
período da tarde, 
um pouco depois 
do pico do número 
de veículos, por 
volta das 14 h às 
18 h, costumam 
ocorrer os picos do 
nível de partículas 
no ar.

No período da 
tarde, por volta das 
12 h às 16 h,
costumam ocorrer 
os picos do número 
de veículos que 
trafegam na 
rodovia.

No período da 
madrugada, 
entre 3 h e 4 h 
da manhã, são 
registrados 
os menores 
índices de 
partículas no ar.

No período da 
madrugada, 
sobretudo 
entre 3 h e 
4 h da manhã, 
existem poucos 
veículos na 
rodovia.

254 UNIDADE 4 

Texto complementar
Carro elétrico: estamos vendo o início do fim do 

carro a gasolina?

[...] Que o carro elétrico aponta como uma tecnologia promissora 

para os próximos anos, ninguém questiona. Mas será que estamos de fato 

vendo o início do fim do motor a combustão – indicando que não há espa-

ço, no futuro, para os veículos movidos a gasolina, álcool [etanol] ou diesel?

[...] Segundo a Agência Internacional de Energia (AIE), 750 mil 

veículos elétricos foram vendidos no mundo em 2016. Com isso, a 

frota de elétricos nas ruas chega a 2 milhões de veículos. Os principais 

mercados desse tipo de veículo são China, Estados Unidos, Japão, 

Noruega e Holanda. O número pode parecer grande, mas ainda é 

pouco. A estimativa da frota de veículos no mundo passa de  

1 bilhão.

Porém, a expectativa é que o número de carros elétricos cres-

ça rapidamente nos próximos anos. Segundo o relatório Electric 

Vehicle Outlook 2017 [...], a perspectiva é que, em algum momento 

entre 2025 e 2030, o carro elétrico terá o mesmo preço ou ficará até 
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Temperatura em diferentes regiões de São Paulo

2  Veja o esquema e o mapa apresentados no mural. O mapa mostra as tempe-

raturas médias anuais registradas em diferentes regiões da cidade de São 

Paulo, no estado de São Paulo.

3  No caderno, responda às perguntas que 

os estudantes fizeram.

4  Troque ideias com os colegas: por que as 

setas verdes e as brancas representadas 

no esquema têm tamanhos diferentes?

Quais são as 
temperaturas mais 

altas e as mais baixas
registradas nessa

cidade? Onde
ocorreram?

O que pode 
explicar a diferença 
nas temperaturas 

médias de diferentes 
regiões de uma 
mesma cidade?
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Absorção 

e retenção 

de calor

Penetração 

de água

maior

menor

Transpiração das 

plantas e evaporação 

da água do solo

Absorção 

e retenção 

de calor

Penetração 

de água

maior

menor

Transpiração das 

plantas e evaporação 

da água do solo

Como se formam as ilhas de calor

Zona mais 
urbanizada

Zona menos 
urbanizada

PIVETTA, M. Ilha de calor na Amazônia. Pesquisa FAPESP. 
Disponível em: <http://revistapesquisa.fapesp.br/wp-content/uplo
ads/2012/10/078-081_ilhascalor_200.pdf>. Aces so em: jan. 2018.

As setas verdes representam maior 
e menor penetração de água no solo. As brancas representam maior e menor 
transpiração das plantas e evaporação da água do solo. 

Mais altas: 32 °C a 36 °C; ocorreram na área central. Mais 
baixas: 22 °C a 24 °C; ocorreram nas áreas periféricas.

Sugestão de resposta: O nível de 
urbanização das regiões da cidade.

H
a
g

a
q

u
e

za
rt

 E
s
tú

d
io

/
A

rq
u

iv
o

 d
a
 e

d
it
o

ra

B
a
n

c
o

 d
e

 i
m

a
g

e
n

s
/A

rq
u

iv
o

 d
a
 e

d
it
o

ra

255 CAPÍTULO 14

São Paulo: temperaturas 
médias anuais – 2016
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Elaborado com base em: BARROS, Hugo Rogério; 
LOMBARDO, Magda. A ilha de calor urbana e o uso e 
cobertura do solo em São Paulo-SP. Geousp: Espaço 
e Tempo, São Paulo, v. 20, n. 1, p. 168, jan./abr. 2016. 
Disponível em: <www.revistas.usp.br/geousp/article/

view/97783/112921>. Acesso em: jan. 2018.  

 Orientações didáticas

Atividades 2 a 4

Aproveite a oportunidade para 
conversar com os estudantes sobre 
a movimentação da água represen-
tada no esquema. Incentive-os a 
levantar hipóteses sobre a diferen-
ça de tamanho das setas. Final-
mente, faça as perguntas: “Onde 
devem ocorrer maiores evapora-
ção e transpiração, segundo o es-
quema?”; “E onde a água deve 
penetrar mais facilmente no solo?”.

Repare que agora, ao final do 5o 
ano, os estudantes deparam com 
situações mais complexas. Aqui 
eles têm contato com dados em 
representações gráficas e precisam 
analisar e criar hipóteses para ex-
plicar esses dados, além de reco-
nhecer padrões.

Depois de os estudantes perce-
berem que o gráfico sugere que a 
temperatura é maior perto dos cen-
tros urbanos, estimule o debate: 
“Por que isso ocorre?”. Faça com 
eles uma lista, o mais extensa pos-
sível, com os itens que contribuem 
para isso: solo com asfalto e cons-
truções com cores escuras, que ab-
sorvem mais a radiação solar; exces-
so de veículos, que liberam certos 
gases no ar; construções que bar-
ram a circulação de vento e pouca 
vegetação; entre outros.

mais barato que carros a gasolina e álcool para o consumidor 

final [...].

Apesar do otimismo, ao menos no Brasil a situação ainda está na 

fase de projetos-pilotos. [...]

Se o Brasil quiser se juntar aos países líderes nessa tecnologia, no 

entanto, ainda há muito a fazer. O primeiro passo é resolver a legisla-

ção. Não há regras no país, hoje, para regulamentar os carros elétricos. 

Mas essas regras estão em fase de elaboração pela Agência Nacional 

de Energia Elétrica (Aneel). As empresas do setor também cobram 

uma mudança tributária. Os impostos que incidem nos componentes 

do carro elétrico ainda são muito altos, coibindo a disseminação da 

tecnologia no país. Resolvendo essas questões, restará o desafio para 

instalar infraestrutura para o carro elétrico. [...]

CALIXTO, Bruno. Carro elétrico: estamos vendo o início 
do fim do carro a gasolina? Revista ƒpoca. Disponível em: 

<http://epoca.globo.com/ciencia-e-meio-ambiente/blog-do-
planeta/noticia/2017/07/carro-eletrico-estamos-vendo-o-

inicio-do-fim-do-carro-gasolina.html>. Acesso em: dez. 2017.
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Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

 Orientações didáticas

Atividades 5 e 6

Alguns gases que formam o ar 
encontram-se em concentração 
praticamente constante. É o caso 
do oxigênio e do nitrogênio. Já a 
concentração de outros gases va-
ria, dependendo do lugar e da 
época. É o caso do gás carbônico 
e do vapor de água. A concentra-
ção média de gás carbônico é 
0,032%, havendo variações, desde 
0,01% até 0,1%.

Explique aos estudantes o que 
significa o termo percentual. O es-
quema da atividade representa “100 
partes”; então a contagem de qua-
dradinhos pintados de determinada 
cor nos revela a composição percen-
tual dos gases. Trabalhe em conjun-
to com Matemática.

Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido

5  Agora, com os colegas, explore este outro mural e esclareça as dúvidas dos 

estudantes.

6  Conte no diagrama acima quantos 

quadradinhos representam cada gás 

que compõe o ar. Em seguida, com-

plete a tabela ao lado.

Outros gases

Nitrogênio

Oxigênio

Gás carbônico

O esquema representa os gases que 

constituem uma porção do ar à nossa 

volta. Essa porção do ar foi dividida 

em 100 partes iguais. A imagem 

ilustra uma queimada em uma floresta.

Ar e poluição
Gases que constituem uma porção do ar à nossa volta

Composi•‹o do ar

Gás
Percentual do ar 

constituído por esse gás

Nitrogênio 78%

Oxigênio 21%

Gás carbônico 0,03%

Outros gases 0,97%
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Como os incêndios 
estão relacionados ao 
aumento da poluição 

do ar?
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Os incêndios modificam a composição do ar, aumentando 
a quantidade de gás carbônico e liberando partículas 

Diminuir o uso de combustíveis fósseis, 
priorizar o transporte público, evitar 
queimadas, conservar áreas verdes, etc.  

sólidas 
que são 
prejudiciais à 
nossa saúde.
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CARVALHO, M. F. N. N.; SILVA, J. A. L. da; DIOGO, H. P. 
Com ar – Respirar e ensinar. Química Nova, São Paulo, 

v. 39, n. 9, 2016.

CARVALHO, M. F. N. N.; SILVA, J. A. L. da; DIOGO, H. P. Com ar – 
Respirar e ensinar. Química Nova, São Paulo, v. 39, n. 9, 2016.

O que 
podemos 
fazer para 

evitar a 
poluição 
do ar?
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Texto complementar
O que são ilhas de calor?

[...] De maneira geral, as ilhas de calor ocor-

rem nos centros das grandes cidades devido aos 

seguintes fatores:

• Elevada capacidade de absorção de calor 

de superfícies urbanas como o asfalto, pa-

redes de tijolo ou concreto, telhas de barro 

e de amianto;

• Falta de áreas revestidas de vegetação, 

prejudicando o albedo, o poder refletor de 

determinada superfície (quanto maior a 

vegetação, maior é o poder refletor) e logo 

levando a uma maior absorção de calor;

• Impermeabilização dos solos pelo calça-

mento e desvio da água por bueiros e 

galerias, o que reduz o processo de eva-

poração, assim não usando o calor, e sim 

absorvendo;
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 Orientações didáticas

Atividade prática

Procure fazer o passeio explora-
tório para fazer medições de tem-
peratura em um dia quente e en-
solarado. Poderão ser detectadas 
diferenças de temperatura não só 
em função da maior ou menor in-
cidência de raios solares, mas tam-
bém dos materiais, que podem 
refletir mais ou menos a radiação 
solar. De maneira geral, no chão de 
terra e com vegetação as tempe-
raturas são mais amenas do que 
em locais com o predomínio de 
asfalto. Paredes de alvenaria e pe-
dras tendem a ficar mais quentes 
quando expostas ao Sol, assim 
como portões metálicos e áreas 
com telhas metálicas. Locais pinta-
dos de branco tendem a refletir 
mais a luz e a ser mais frescos do 
que locais pintados de preto.

Antes de realizar a atividade, 
certifique-se de que todos os es-
tudantes tenham autorização dos 
pais ou responsáveis para partici-
par de atividades em áreas abertas 
e de que estejam protegidos com 
o uso de protetor solar e, se possí-
vel, de bonés e chapéus.

Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido

Que tal checar a temperatura na escola 

e em seu entorno? Será que descobrire-

mos alguma “ilha de calor”?

Como fazer

1. Com a ajuda do professor, providencie 

um termômetro para medir a tempera-

tura ambiente.

Atividade prática
Material

 � Borracha

 � Caderno, se necessário

 � Lápis preto

 � Termômetro

4. Compartilhe os dados com os colegas: em 

quais locais foram observadas as menores 

temperaturas? E em quais locais foram ob-

servadas as temperaturas mais altas?

3. Na tabela abaixo, registre os dados ob-

tidos, como no exemplo. Se precisar de 

mais linhas, faça uma tabela no caderno 

com base neste modelo.

Local Temperatura

Piso de cimento 40 ¡C
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2. Acompanhado do professor e dos cole-

gas, façam um passeio exploratório na 

escola. Vocês vão tomar a medida da 

temperatura em diferentes locais: próxi-

mo do piso de asfalto ou de cimento, do 

chão de terra, das plantas, das paredes 

de alvenaria, do vidro das janelas, dos 

muros de pedra, etc.
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• Concentração de edifícios, que interfere na circulação dos ventos;

• Poluição atmosférica que retém a radiação do calor, causando o 

aquecimento da atmosfera (Efeito Estufa);

• Utilização de energia pelos veículos de combustão interna, pelas 

residências e pelas indústrias, aumentando o aquecimento da 

atmosfera.

[...]

O que são ilhas de calor? Secretaria da Educa•‹o – Governo do Estado 
do Paraná. Disponível em: <www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/

conteudo/conteudo.php?conteudo=244>. Acesso em: dez. 2017.
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 Orientações didáticas

Explique aos estudantes que o 
modo de vida de grande parte da 
população mundial precisa ser re-
pensado para evitar o aumento da 
temperatura média global.

Comente que, no decorrer da 
história, durante milhares de anos, 
os seres humanos não causaram 
tantos problemas ao ambiente 
quanto a partir da segunda metade 
do século XX até nossos dias. E 
que esse é um processo que pre-
cisa ser revertido com urgência, 
pois está causando danos irrepa-
ráveis ao planeta e aos seres vivos 
que nele habitam, incluindo o pró-
prio ser humano.

Durante a 21a Conferência das 
Partes (COP21) da Convenção-
-Quadro das Nações Unidas so-
bre Mudança do Clima (UNFCCC, 
em inglês), realizada em Paris em 
2015, 195 países aprovaram o 
Acordo de Paris, cujo principal 
objetivo é fortalecer a resposta 
global à ameaça da mudança do 
clima. As próximas conferências 
terão o desafio de avançar com 
os acordos para o cumprimento 
das metas e realinhar as propos-
tas considerando a saída dos Es-
tados Unidos do acordo em 2017. 
Leia o Texto complementar a 
seguir para saber um pouco mais 
sobre a UNFCC.

Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido
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Segundo 
alguns 
pesquisadores, 
isso desregulou 
o equilíbrio 
climático do 
planeta.

4

Com mais fábricas, carros 
e queimadas, há maior 
liberação de gases estufa 
na atmosfera. Com isso, 
ocorre o aumento do 
efeito estufa.

3
Além da superfície 
terrestre, a atmosfera 
também é aquecida. 
Esse fenômeno 
natural é o efeito 
estufa, importante 
para o equilíbrio 
da temperatura do 
planeta.

2

O Sol aquece 
a Terra.

1

1  De acordo com a ilustração, que mudanças podem ser feitas para evitar ou 

minimizar o problema do aquecimento global?

Os estudantes deverão indicar medidas relacionadas à redução da emissão de gases 

de efeito estufa, como: evitar o uso exclusivo de carro, usar o transporte público, 

promover o uso de bicicletas, consumir de forma mais responsável, entre outras.

O aquecimento global

Além da poluição da água e do ar, outros problemas ambientais colocam em 

risco a preservação da natureza e o bem-estar da população no presente e no 

futuro.

Muitos cientistas têm observado que, nos dois últimos séculos, a temperatu-

ra mundial aumentou. Eles apontam que essa elevação estaria relacionada à 

maior liberação de gás carbônico na atmosfera, pelo uso exagerado de com-

bustíveis derivados de petróleo, do carvão mineral e do gás natural. Esse fenô-

meno recebe o nome de aquecimento global. 

Alguns cientistas, no entanto, dizem que é cedo para garantir que o modo 

de vida moderno é o único responsável pelo aumento da temperatura mundial. 

Eles afirmam que essa alteração é um fenômeno natural na história da Terra. 

Veja abaixo como ocorre o aquecimento global.

Elaborado com base em: EFEITO estufa. Meteorologia – IAG-USP. Disponível em: <www.iag.usp.br/siae97/meteo/met_estu.htm>; 
ARAÚJO, Paulo. O que o aquecimento global pode causar no Brasil? Nova Escola, 2 jun. 2007. Disponível em: 

<https://novaescola.org.br/conteudo/1068/o-que-o-aquecimento-global-pode-causar-no-brasil>. Acesso em: jan. 2018.  
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Texto complementar

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre  

Mudança do Clima (UNFCCC)

Durante a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

e o Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992, a Rio 92, 

representantes de 179 países consolidaram uma agenda global para 

minimizar os problemas ambientais mundiais. Crescia a ideia do desen-

volvimento sustentável, buscando um modelo de crescimento econômi-

co e social aliado à preservação ambiental e ao equilíbrio climático em 

todo o planeta. Nesse cenário, foi elaborada a Convenção-Quadro das 

Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC). [...]

A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climá-

ticas (UNFCCC, na sigla em inglês) tem o objetivo de estabilizar as 

concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera em um nível que 

impeça uma interferência antrópica perigosa no sistema climático. Es-

se nível deverá ser alcançado em um prazo suficiente que permita aos 

ecossistemas adaptarem-se naturalmente à mudança do clima, assegu-
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 Orientações didáticas

Se considerar adequado, apro-
veite para conversar com os estu-
dantes. Pergunte: “Por que o termo 
‘limpa’ aparece entre aspas?”; 
“Será que há aspectos negativos, 
mesmo nas fontes de energia con-
sideradas ‘limpas’?”.

No caso das usinas hidrelétricas, 
o principal aspecto negativo é o 
impacto ambiental causado pela 
represa, que ocupa grandes áreas, 
destruindo vegetação nativa e ci-
dades, além de interromper o cur-
so natural de rios. A produção em 
larga escala de biocombustíveis 
também depende de grandes 
áreas destinadas à monocultura, o 
que também tem grande impacto 
ambiental. No caso dos painéis so-
lares e das turbinas eólicas, os efei-
tos negativos parecem ser meno-
res, mas é possível que ocorram 
mudanças de temperatura e de 
circulação do ar caso aumente o 
uso dessas fontes de energia. 

É importante que fique claro aos 
estudantes que, apesar de todas 
elas resultarem em certos impactos, 
as fontes consideradas “limpas” têm 
um impacto reduzido quando com-
paradas ao uso de combustíveis fós-
seis, por exemplo. Comente que, 
independentemente do tipo de fon-
te de energia, é necessário que se 
faça um estudo detalhado para de-
terminar qual é mais eficiente e me-
nos impactante considerando as 
particularidades de cada região.

Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido

 Fontes de energia ÒlimpasÓ

Além das medidas que estudamos para prevenir a poluição do ar, da água e 
do solo, há outras formas de preservar o ambiente e melhorar a qualidade de 
vida das pessoas. É o que vamos estudar agora!

No mundo, de modo geral, grande parte da energia elétrica é gerada em 
usinas termelétricas. Nelas, a água é fervida em imensas caldeiras e vira vapor 
de água, que então faz girar turbinas de geradores de energia elétrica. O aque-
cimento da água é feito, em geral, pela queima de combustíveis. 

Hoje, as principais fontes de energia da humanidade são combustíveis fós-

seis, como o petróleo (matéria-prima da gasolina e do óleo diesel ), o carvão 
mineral e o gás natural. Eles são chamados assim porque foram formados a 
partir da decomposição de seres vivos há milhões de anos. Como levam muito 
tempo para se formar, são considerados um recurso não renovável. 

Uma grande preocupação sobre os combustíveis fósseis é que eles são con-
siderados fontes de energia “não limpas”, pois o consumo excessivo deles tem 
consequências ruins ao ambiente. Portanto, a busca por novas fontes de energia 
renováveis e “limpas” é um assunto muito importante.

Pensando na produção de energia elétrica, uma das alternativas são as usinas 
hidrelétricas, pois nelas não há queima de combustível. Elas funcionam assim: 
a água é armazenada em uma represa e, ao ser liberada, faz girar a turbina de 
geradores.

Há outros exemplos de fontes de energia renováveis e “limpas”: a luz solar, 
o vento e os vegetais. Desde os anos 1990 vem ocorrendo um grande cresci-
mento na obtenção e no uso de energia vinda dessas fontes. O avanço do co-
nhecimento científico e tecnológico contribui para isso. Por exemplo:

 ● Os painéis solares, que transformam energia da luz do Sol em energia elétri-
ca, estão cada vez mais eficientes e acessíveis. O mesmo acontece com as 
turbinas eólicas, que geram eletricidade a partir do movimento do vento.

 ● A indústria de biocombustíveis – combustíveis produzidos a partir de matéria 
orgânica de origem vegetal – está crescendo. É o caso 
do etanol e do biodiesel.
Ou seja, nós refletimos sobre os efeitos negativos dos 

avanços científicos e tecnológicos, e é com o próprio avan-
ço desse conhecimento que enfrentamos esses problemas! 

Eólico:

relacionado ao vento.

Biodiesel:

tipo de biocombustível 
produzido a partir de 
fontes vegetais, como 
a soja e a mamona.

259 CAPÍTULO 14

rando que a produção de alimentos não seja ameaçada e permitindo ao 

desenvolvimento econômico prosseguir de maneira sustentável. 

Uma forte preocupação do Painel Intergovernamental sobre Mu-

danças Climáticas (IPCC) – que reúne cientistas independentes de todo 

o mundo, incluindo pesquisadores brasileiros – quanto a anomalias nos 

dados de temperatura observados, indica uma tendência de aquecimen-

to global devido a razões antrópicas. Isso foi importante para que a 

Convenção estabelecesse como seu principal objetivo estabilizar as 

concentrações de gases de efeito estufa (GEE) na atmosfera [...].

Para isso, foram definidos compromissos e obrigações para todos 

os países (denominados Partes da Convenção) e, levando em considera-

ção o princípio das responsabilidades comuns porém diferenciadas, foram 

determinados compromissos específicos para as nações desenvolvidas. 

Os países signatários comprometeram-se a elaborar uma estratégia glo-

bal “para proteger o sistema climático para gerações presentes e futuras”. 

[...]

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima 

(UNFCCC). Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: <www.mma.

gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas>. Acesso em: jan. 2018. 
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 Orientações didáticas

Nesta página e na próxima, apre-
sentamos um “jornal do futuro” fic-
tício, que expõe aos estudantes uma 
realidade em que houve melhora na 
qualidade do ar como consequência 
da intensificação do uso de fontes 
de energia consideradas “limpas”. 

Atividade 1

Ao final do texto desta página, 
espera-se que os estudantes indi-
quem que a tendência ao aumento 
do uso de fontes de energia consi-
deradas “limpas” pode se relacionar 
a uma melhora na qualidade do ar.

Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido

EDIÇÃO ESPECIAL – Reportagens sobre o final do século XXI

1  Veja nesta página e na seguinte um jornal publicado no final do século XXI. 

a) Complete as lacunas do texto.

b) No caderno, faça um quadro para representar os dados do gráfico 1.

Ajude a escrever estas páginas do futuro da humanidade!

b) Fonte de energia Petróleo Carvão Gás Outras fontes

Percentual em 2014 33% 27% 21% 19%

PANORAMA DA POLUIÇÃO – De onde o mundo obteve a energia utilizada neste século
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Gráfico 1 – Energia obtida
a partir de diferentes fontes (2014)

Gráfico 2 – Energia obtida 
a partir de diferentes fontes (2095)

Compare os gráficos abaixo. Veja quais eram as principais fontes 

de energia no início deste século e quais são as principais fontes 

usadas atualmente.

Elaborado com base em: International Energy

Agency (IEA). Disponível em: <http://energyatlas.iea.

org/#!/tellmap/1378539487>. Acesso em: jan. 2018.

A qualidade do ar era uma preocupação constante no início do 

século XXI. Hoje, os níveis de poluição são muito baixos: o ar é 

muito mais limpo.

Naquela época, sobretudo nos grandes centros urbanos, o ar 

era poluído   porque, entre outros fatores, a principal 

fonte de energia eram os combustíveis fósseis. A queima desses

 combustíveis contribuía para a piora da qualidade do ar . 

Ao longo deste século o ar melhorou muito, sobretudo porque 

Resposta pessoal. .

20 de novembro de 2095

 Captadores de energia de 
ondas em São Gonçalo do 
Amarante, estado do Ceará. 
Fotografia de 2015.
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 Plataforma de extração de 
petróleo na baía de Guanabara, 
estado do Rio de Janeiro. 
Fotografia de 2015.
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Desenho do estudante.

260 UNIDADE 4 

Texto complementar

Como funciona a energia solar? 

O uso do Sol para produção de energia está cada vez mais presente 
nas discussões ambientais que tratam da utilização de fontes renováveis 
e não poluentes como matrizes energéticas. Porém, o alto custo de fabri-
cação e instalação ainda impede que a energia solar seja amplamente 
usada no planeta. Mesmo assim, nos últimos anos ela vem apresentando 
um crescimento significativo – na última década, sua produção aumentou 
em 40%. “Isso vem acontecendo graças a programas de incentivo em 

países como Alemanha, Japão e Espanha para ampliar a geração de 
eletricidade com fontes renováveis, visando reduzir a emissão de gases 
causadores do efeito estufa”, explica o professor Roberto Zilles, do Insti-
tuto de Eletrotécnica e Energia da Universidade de São Paulo (IEE-USP). 
[...]

A geração de energia a partir da luz solar está diretamente ligada 
ao que se chama de “efeito fotovoltaico”, observado pela primeira vez 
em 1893 pelo físico francês Alexandre-Edmond Becquerel. [...] É com 
base nele que se produzem os painéis solares, formados por células 
fotovoltaicas, que são dispositivos semicondutores com essa proprie-
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c) Tente prever o futuro! Represente no gráfico 2, na página anterior, dados 
que indicam a porcentagem de quais serão as principais fontes de energia 

em 2095.  Resposta pessoal.

d) Complete as legendas dos gráficos 3 e 4.

Gráfico 3 – Capacidade mundial de produção de energia solar

FONTES DE ENERGIA – A evolução do uso de fontes alternativas nas cidades

Este é o “admirável mundo novo” que construímos no século XXI! Um mundo repleto de 

boas notícias! 

Os gráficos a seguir mostram a grande mudança que ocorreu no início do século, em relação 

ao uso – no mundo inteiro – de fontes alternativas para a produção de energia.

 No gráfico 3, percebemos que 

 

 No gráfico 4, percebemos que 

houve um importante aumento na utilização da energia eólica

como fonte de energia no início do século XXI.
 ❱ Aerogeradores em usina eólica, 

na cidade de Trairi, no estado do 
Ceará. Fotografia de 2017. 

 ❱ Painéis solares para 
aquecimento instalados em 
moradias, na cidade de São 
Sebastião do Paraíso, no estado de 
Minas Gerais. Fotografia de 2016.
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Gráfico 4 – Capacidade mundial de produção de energia eólica

74

2006 2008 2010 2012 2014 2016

G
ig
a
w
a
tt

121

370

487

0

100

200

300

400

500

198

283

B
a
n

c
o

 d
e

 i
m

a
g

e
n

s
/A

rq
u

iv
o

 d
a
 e

d
it
o

ra

no início do século XXI houve um aumento importante na 

utilização da energia solar como fonte de energia.

Fonte: REN21 – 

Renewables Global Status 

Report (2017). Disponível 

em: <www.ren21.net/

gsr-2017>. Acesso 

em: jan. 2018.

Fonte: REN21 – 

Renewables Global Status 

Report (2017). Disponível 

em: <www.ren21.net/

gsr-2017>. Acesso 

em: jan. 2018.
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 Orientações didáticas

No item c da atividade 1, convida-
mos os estudantes a “assumir” uma 
posição sobre como imaginam que 
será a situação no futuro: “Continua-
remos queimando combustíveis fós-
seis e poluindo o ar como hoje, ou 
não?”. Essa é uma estratégia que 
pode contribuir para os estudantes 
começarem a se conscientizar de 
que têm um papel importante como 
cidadãos, pois parte do futuro será 
assegurada pela geração à qual per-
tencem. Consideramos que projetar 
cenários otimistas para o futuro 
pode contribuir para que aquilo que 
idealizamos seja, de fato, construído 
pelas gerações futuras.

dade de captar a luz do Sol e transformá-la em energia, gerando uma corrente 

elétrica capaz de circular em um circuito externo. [...] Mais recentemente, no 

entanto, eles vêm sendo utilizados de forma interligada, de modo que a energia 

gerada pelos painéis solares são entregues diretamente à rede elétrica [...].

Hoje em dia, nas residências comuns, a energia solar é utilizada principal-

mente para o aquecimento da água. Além de não poluir o meio ambiente, a 

fonte pode poupar um bom dinheiro na conta de eletricidade, representando 

uma economia de até 80%.

KOBAYASHI, E. Como funciona a energia solar? Nova Escola. Disponível em: <https://

novaescola.org.br/conteudo/334/como-funciona-a-energia-solar>. Acesso em: nov. 2017.
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 Orientações didáticas

Atividade 2

Auxilie os estudantes na redação 
do texto. Espera-se que eles reto-
mem o conteúdo estudado no ca-
pítulo para correlacionar os concei-
tos listados na cruzadinha.

Explore a interdisciplinaridade 
com Língua Portuguesa. 

Atividade 3

Espera-se que os estudantes in-
diquem que a primeira imagem 
mostra placas solares; considera-se 
que a energia solar é “limpa” e não 
agride o meio ambiente. A segun-
da imagem mostra turbinas eóli-
cas; as pás giram com o vento, 
gerando energia. Considera-se 
que a energia eólica é “limpa” e 
não agride o meio ambiente. A ter-
ceira imagem faz referência ao eta-
nol, um combustível derivado de 
plantas. Considera-se que os com-
bustíveis derivados das plantas 
representam fontes de energia 
“limpa”. Porém, o plantio dessa 
matéria-prima necessita de gran-
des áreas de monocultura, o que 
pode implicar desmatamento de 
vegetação nativa e áreas de pre-
servação e redução das espécies. 

Atividade 4

Após os estudantes formularem 
respostas individuais para essas 
questões, é interessante organizá-
-los em duplas para que comparti-
lhem as respostas dadas e reflitam 
sobre as diferenças entre elas. Afi-
nal, diversas questões aqui apresen-
tadas possibilitam que eles deem 
respostas que podem ser conside-
radas corretas, mas que são muito 
distintas entre si.

Reprodução do Liivvro do Estudante em tamanho reduzido

1

I

2 C O M B U S T Í V E L F Ó S S I L

H

3 Á R E A V E R D E

4

E D

5 T R A N S P O R T E C O L E T I V O

C

H C

6 F O N T E D E E N E R G I A

N L

7 A S F A L T O 8 P O L U I Ç Ã O

E R

2  A cruzadinha abaixo já 

está resolvida! Use as 

palavras dela para es-

crever no caderno um 

texto com o seguinte 

título: “A qualidade 

de vida nas grandes 

cidades”.

3  Escreva uma legenda para cada uma das fotografias abaixo, comentando se a 

fonte de energia a elas associada pode ou não ser considerada “limpa”.

4  Como você imagina que serão as cidades e quais serão as principais fontes de 

energia no futuro? Explicite argumentos em favor de suas ideias e no caderno 

ilustre sua resposta. Resposta pessoal.
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Respostas pessoais.
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Os elementos representados 
nesta página não estão em
mesma proporção de tamanho.
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Todos os habitantes do planeta são responsáveis pela preservação da natureza. Porém, 
os recursos naturais são utilizados de forma bem diferente pelas pessoas de cada país.

Para calcular a quantidade de recursos naturais que cada ser humano consome para 
manter seu modo de vida, pesquisadores criaram uma medida que recebeu o nome de 
pegada ecológica. É como se todas as atividades do cotidiano deixassem uma marca no 
ambiente, como uma pegada, que revela a maneira como utilizamos os recursos naturais. 

Observe o mapa com os valores da pegada ecológica para os diferentes países no mundo.

Saiba mais

1  Quais são os países que apresentam maior pegada ecológica? Consulte o mapa da 
página 14.

Estados Unidos, China e Índia.

2  Qual é a situação do Brasil em relação ao consumo de recursos naturais? Cite dois 
países que consomem mais recursos que o Brasil e dois países que consomem me-

nos recursos. A pegada ecológica do Brasil está próxima da média mundial.

Países como Índia, China e Estados Unidos consomem mais recursos que o Brasil, 
enquanto países como Equador, Tunísia, Peru e Nigéria consomem menos recursos. 

Mundo: pegada ecológica – 2013
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Elaborado com base em: GLOBAL FOOTPRINT NETWORK. Disponível em:<www.footprintnetwork.org/
content/documents/ecological_footprint_nations/ecological.html>. Acesso em: fev. 2018.

Atenção: Para a leitura do mapa, lembre-se de que os países pintados com tons mais 
escuros são aqueles nos quais a população consome mais recursos da natureza.
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 Orientações didáticas

De acordo com o Glossário de 
Ecologia, preservação significa 
“ações que garantem a manuten-
ção das características próprias de 
um ambiente e as interações entre 
os seus componentes”; e conserva-
ção, “manutenção de áreas naturais 
preservadas, através de um conjun-
to de normas e critérios científicos 
e legais, visando sua utilização para 
estudos científicos” (São Paulo: 
Aciesp, 1997. p. 192 e 57).

A pegada ecológica é uma medi-
da aproximada da área (em hectares 
globais, que abrangem terra e água) 
de que necessitamos para manter 
nosso padrão de vida. Muitos são os 
fatores contabilizados: a emissão de 
gases poluentes na atmosfera, a 
quantidade de solo, de água e de 
energia necessários, de plantio agrí-
cola e elementos da biodiversidade, 
além da presença de poluentes no 
ar, na água e no solo.

Veja os países que mais conso-
mem recursos do planeta, de acor-
do com dados do Global Footprint 
Network de 2013 (em hectares glo-
bais), disponíveis em <www.foot 
printnetwork.org/> (acesso em: 
jan. 2018): 1o China; 2o Estados Uni-
dos; 3o Índia; 4o Rússia; 5o Japão; 
6o Brasil; 7o Alemanha; 8o Indonésia; 
9o França; 10o Reino Unido.

A pegada ecológica, apesar de 
ser uma medida aceita e trabalha-
da por instituições respeitadas, é 
uma média estatística que genera-
liza os hábitos de consumo dos 
recursos naturais. Portanto, para 
interpretar as desigualdades de 
consumo de recursos naturais en-
tre os países, é importante levar em 
consideração a população de cada 
país. Por fim, esclareça aos estu-
dantes que a pegada ecológica é 
calculada por uma média para os 
países e que neles podem existir 
pegadas ecológicas desiguais para 
cada região, estado ou município.

Para a faixa etária dos estudan-
tes, o importante é promover a 
reflexão sobre as escolhas indivi-
duais e conscientizá-los dos pro-
blemas socioambientais.
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Frans Krajcberg (Kozienice, Polônia, 1921 - Rio de Janeiro-RJ, 2017). Escultor, 

pintor, gravador, fotógrafo. […] Chega ao Brasil em 1948. 

[…] 

[…]. A partir de 1978, atua como ecologista, luta que assume caráter de de-

núncia em seus trabalhos: “Com minha obra, exprimo a consciência revoltada do 

planeta”. Krajcberg viaja constantemente para a Amazônia e Mato Grosso, e re-

gistra por meio da fotografia os desmatamentos e queimadas 

em imagens dramáticas. Dessas viagens, retorna com troncos 

e raízes calcinados, que utiliza em suas esculturas. 

[…] 

ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural. Frans Krajcberg. Disponível em: <http://enciclopedia.
itaucultural.org.br/pessoa10730/frans-krajcberg>. Acesso em: jan. 2018.

 ❱ Sem título, de Frans Krajcberg, sem data 

(escultura).

 ❱ Folhas, de Frans 

Krajcberg, 2003 

(litogravura, de 

50 cm × 42 cm).

 ❱ Sem título, de Frans Krajcberg, sem data 

(fotografia colorida, de 100 cm × 154 cm).
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Um artista polonês que escolheu ser brasileiro

Leia o texto sobre um artista que teve no Brasil inspirações para as suas obras. Depois, 

responda às questões. 

Calcinado: 

extremamente
seco pelo fogo ou 
pelo sol; torrado.
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Tecendo saberes

 Orientações didáticas

Para apresentar aos estudantes 
a obra de Frans Krajcberg, suge-
rimos que sejam abordados dois 
dos traços fundamentais do artis-
ta. Primeiro, o caráter político de 
sua obra: a arte de Frans Krajcberg 
não está interessada somente em 
expressar aquilo que é belo, mas 
também é um instrumento de de-
núncia. Segundo, a (re)utilização 
de elementos naturais na confec-
ção de suas obras: Krajcberg não 
se contenta em criar uma obra 
sobre a natureza, como as pinturas 
de paisagem, mas utiliza em sua 
obra partes da própria natureza.

Texto complementar
Frans Krajcberg [1921-2017] 

é um artista visual, escultor e fo-

tógrafo, que nasceu polonês, mas 

escolheu ser brasileiro. Viajou pe-

lo Pantanal e pela Amazônia, e de 

tanto que ama a nossa natureza, é 

conhecido por fazer “a arte que 

não queremos ver”. Pois, “suas 

obras denunciam crimes ambien-

tais e transformam os restos da 

natureza em sua própria defesa. 

Sua obra grita contra a violência 

do homem diante da natureza”. 

SANT’ANNA, Renata; PRATES, 
Valquíria. Frans Krajcberg: a obra 

que não queremos ver. 5 ed. São 
Paulo: Paulinas, 2013. (Coleção 

Arte à Primeira Vista).
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1  Quais são os principais problemas ambientais denunciados pelas obras de 

arte de Krajcberg?

Krajcberg denunciava principalmente as queimadas e o desmatamento.  

2  Agora, inspire-se no trabalho que o artista fez ao criar gravuras com superfícies 

de cascas, folhas e troncos de árvores e crie suas próprias obras.  

Uma obra de arte natural

 ● Em um passeio pela escola ou arredores, escolha uma só folha de 
uma planta ou árvore. Observe bem o desenho que ela tem, o 
tamanho dela, sua cor e sua textura.

 ● De volta à sala de aula, escolha o giz de cera ou o lápis com a cor 
mais parecida com a da sua folha.

 ● Coloque a folha da planta entre duas folhas de papel sulfite e 
decalque-a delicadamente para ver surgir sua textura.

 ● Finalize com a decoração que quiser. 

Naturalmente criativo

 ● Leve para a escola uma casca de árvore, ou de um galho, já seca. 

 ● Olhe para essa casca com bastante atenção e observe que dese-
nho e que cor ela tem.

 ● Escolha uma cor de tinta guache que seja diferente da cor da 
casca e passe uma camada dessa tinta sobre a casca com um 
rolo de pintar. 

 ● Prense uma folha em branco de papel sulfite sobre a casca colo-
rida. Aperte sem deslocar o papel e conte até cinco.

 ● Retire a folha de sulfite bem devagar e deixe-a secar.  

 TECENDO SABERES 265

 Orientações didáticas

O conteúdo desta seção pode 
ser trabalhado conjuntamente com 
Arte. Em Arte, os estudantes vão 
experimentar diferentes formas de 
expressão artística fazendo uso 
sustentável de materiais.
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Unesco: 

sigla em inglês para Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura, órgão responsável 
por desenvolver e incentivar a 
educação, a ciência e a cultura em 
todos os países-membros da ONU.
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Capítulo

15 A preservação da história 
e da cultura

 Conjuntos arquitetônicos, construções e monumentos, bem como sabe-

res e fazeres, representam a cultura de um povo. Muitos desses bens são 

escolhidos como patrimônios materiais e imateriais. O frevo, por exemplo, 

gênero musical muito popular no carnaval de 

Recife desde o final do século XIX, é consi-

derado patrimônio cultural imaterial da hu-

manidade, segundo a Unesco.

Leia a letra deste frevo.

É hora de frevo

Quem quiser me ver

Me procure aqui mesmo

Quando chega o carnaval } bis

Seja noite ou dia

Aqui tudo é alegria

E alegria não faz mal

É aqui que eu danço

Aqui é que eu canto

Aqui é que eu faço

Com desembaraço

Misérias no passo!

Na quarta-feira,

quando tudo terminar!

Eu espero mais um ano,

até o frevo voltar!

CAPIBA. É hora de frevo. In: GERMANO, Claudionor. História do Carnaval. 

20 Supersucessos. Recife: Polydisc, 2004. CD 1. Faixa 16.

1  Você já viu alguém cantar ou dançar um frevo? Resposta pessoal.

2  Na sua opinião, é importante preservar esse tipo de tradição em nosso 

país? Por quê? Resposta pessoal.

3  Em sua cidade ou região, há alguma manifestação artística que você acha 

que deveria ser preservada? Resposta pessoal.

Para iniciar

 Objetivos do capítulo
• R econhecer que os indivíduos 

agem de acordo com a época e 
o lugar em que vivem e deixam 
para as próximas gerações seus 
registros de memória e os vestí-
gios de suas atividades. 

• Conhecer e valorizar os patrimô-
nios materiais e imateriais locais, 
nacionais e mundiais.

• Estimular a formação cidadã por 
meio do estudo das produções 
de memória e registro de uma 
sociedade.

 Habilidades abordadas 
neste capítulo

BNCC
 EF05GE02  Identificar diferen-

ças étnico-culturais e desigualda-
des sociais entre grupos em dife-
rentes territórios.

BNCC
 EF05GE03  Identificar as for-

mas e funções das cidades e ana-
lisar as mudanças sociais, econô-
micas e ambientais provocadas 
pelo seu crescimento.

BNCC
 EF05GE08  Analisar transfor-

mações de paisagens nas cidades, 
comparando sequência de foto-
grafias, fotografias aéreas e ima-
gens de satélite de épocas dife-
rentes.

BNCC
 EF05GE12  Identificar órgãos 

do poder público e canais de par-
ticipação social responsáveis por 
buscar soluções para a melhoria da 
qualidade de vida (em áreas como 
meio ambiente, mobilidade, mora-
dia e direito à cidade), e discutir as 
propostas implementadas por es-
ses órgãos que afetam a comuni-
dade em que vive.

BNCC
 EF05HI01  Identificar os pro-

cessos de formação das culturas e 
dos povos, relacionando-os com o 
espaço geográfico ocupado.

BNCC
 EF05HI03  Analisar o papel 

das culturas e das religiões na 
composição identitária dos povos 
antigos.

BNCC
 EF05HI07  Identificar os pro-

cessos de produção, hierarquiza-
ção e difusão dos marcos de me-
mória e discutir a presença e/ou a 
ausência de diferentes grupos que 
compõem a sociedade na nomea-
ção desses marcos de memória.

BNCC
 EF05HI10  Inventariar os patrimônios ma-

teriais e imateriais da humanidade e analisar 
mudanças e permanências desses patrimônios 
ao longo do tempo.

Tema contemporâneo

• Diversidade cultural

 Orientações didáticas
A reflexão sobre a realidade em que os es-

tudantes vivem é importante para o aprendi-
zado e a valorização dos patrimônios mate-
riais, imateriais e naturais que fazem parte da 
história e do cotidiano deles. 
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 Patrimônios materiais

As cidades têm história. As construções, o aspecto das ruas, a organização 

dos bairros e até mesmo os problemas estão ligados à história delas.

Os moradores de uma cidade nem sempre percebem que as ruas e construções 

podem contar como a cidade se formou e se modificou ao longo do tempo. 

1  Observe as imagens a seguir. Elas mostram as cidades de Olinda e do Recife, 

em Pernambuco, em diferentes épocas. 

 ❱ Panorama de Olinda 

e Recife, visto da ladeira 
da Misericórdia, em 
Olinda, no estado de 
Pernambuco, de Franz 
Carls, 1878 (litografia 
de 29,2 cm × 40,9 cm).
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 ❱ Cidade de Olinda 
vista do alto da Sé, 

em 2015. Ao fundo, 
a cidade do Recife,  

capital do estado de 
Pernambuco. 

Olinda e Recife

Permanências

Os casarios 
antigos e baixos 
e as palmeiras 
de Olinda.

Mudanças

Os arranha-céus 
do Recife ao 
fundo.

¥ Faça um quadro comparando as permanências e as mudanças que ocorreram 

na paisagem de Olinda e do Recife.
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 Orientações didáticas
Estas páginas tratam de patri-

mônios históricos e artísticos de 
natureza material e, com mais des-
taque, dos conjuntos urbanos tom-
bados. Conjuntos como os de 
Ouro Preto, em Minas Gerais, e de 
São Luís, no Maranhão, permitem 
aos visitantes entrar em contato 
com modos de vida do passado, 
identificar elementos formadores 
da cultura e do povo brasileiro e 
reconhecer marcos da memória.

No estudo dos patrimônios ma-
teriais, os estudantes podem com-
preender a importância de conhe-
cer e valorizar o patrimônio local, 
nacional e mundial. Além dos bens 
materiais, as sociedades possuem 
bens naturais, intelectuais (que são 
o conjunto do conhecimento hu-
mano) e emocionais, que com-
preendem as manifestações folcló-
ricas, religiosas e artísticas de cada 
povo. 

Site

IPHAN. Patrim™nio Material. 

Disponível em: <http://portal.
iphan.gov.br/pagina/detalhes/
276>. Acesso em: jan. 2018. 

A página apresenta mais 
detalhes sobre a definição de 
patrimônio material, suas 
possíveis classificações, o 
processo de tombamento e 
acesso a listas de patrimônios 
materiais brasileiros. 

Sugestão de... 
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 Orientações didáticas
Muitas cidades têm interesse no 

tombamento dos bens culturais, pois 
muitas vezes recebem auxílio finan-
ceiro para promover reformas. A eco-
nomia das cidades também é esti-
mulada com a frequência de turistas 
que visitam esses bens culturais.

De acordo com o Iphan (Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional), “os bens tombados se 
subdividem em bens móveis e imó-
veis, entre os quais estão conjuntos 
urbanos, edificações, coleções e 
acervos, equipamentos urbanos e 
de infraestrutura, paisagens, ruínas, 
jardins e parques históricos, terreiros 
e sítios arqueológicos. O objetivo do 
tombamento de um bem cultural é 
impedir sua destruição ou mutilação, 
mantendo-o preservado para as ge-
rações futuras”. Disponível em: 
<http://portal.iphan.gov.br/pagina/
detalhes/126>. Acesso em: jan. 2018.

Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

 ❱ Pelourinho, bairro da cidade de Salvador, no estado da Bahia. 
Fotografia de 2015.

 ❱ Casario colonial revestido com azulejos portugueses no centro histórico 
de São Luís, capital do estado do Maranhão. Fotografia de 2015. 

A cidade de São Luís 

foi fundada por 

franceses em 1612 e, 

depois de ser invadida 

por holandeses, foi 

colonizada pelos 

portugueses. No 

centro histórico, 

há ruas estreitas e 

grandes sobrados com 

fachadas revestidas 

de azulejos e sacadas 

com muretas de ferro.

G
o

n
za

lo
 A

zu
m

e
n

d
i/
G

e
tt

y
 I

m
a
g

e
s

A
n

d
re

 D
ib

/P
u

ls
a
r 

Im
a
g

e
n

s

“Pelourinho” vem do 

nome dado ao poste 

de madeira ou de pedra 

que era utilizado para 

punir “infratores”. 

Escravizados que 

fugiam, por exemplo,  

eram considerados 

infratores e, por isso, 

castigados nesse 

local. Nos dias atuais, 

cerca de 350 casarões 

do bairro foram 

restaurados. O bairro 

atrai milhares de turistas 

do mundo todo.

Algumas cidades, ou partes delas, conservam conjuntos arquitetônicos ou 

monumentos isolados construídos em tempos passados. Esses locais, muitas 

vezes, têm valor histórico e cultural, pois representam o 

que se deseja preservar de outras épocas. Por esse moti-

vo, são escolhidos como patrimônio e tombados pelo 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(Iphan) ou outros orgãos, estaduais e municipais, encarre-

gados do patrimônio. 

Tombado: 

bem móvel ou 
imóvel de valor 
histórico, cultural ou 
ambiental colocado 
sob a proteção do 
governo para impedir 
sua destruição ou 
descaracterização.

268 UNIDADE 4 

Texto complementar
Leia o texto, do site do Iphan, sobre os conjuntos urbanos 

tombados. 

As cidades e os núcleos históricos representam as referências 

urbanas do Brasil. Neles é possível vivenciar os processos de transfor-

mação do país, por meio da preservação de expressões próprias de 

cada período histórico. São lugares especiais de uma nação, constituem 

a base do Patrimônio Cultural Brasileiro e sua preservação é de res-

ponsabilidade da União, dos estados e municípios, e da sociedade civil. 

Até janeiro de 2017, são 87 conjuntos urbanos protegidos, sendo 

67 tombados [...]. 

Em função de seu papel na história, os núcleos urbanos históricos 

atuavam como “cidades polo” em todas as regiões do país. Em sua 

maioria, mostram a infl uência portuguesa e mantêm cenários urbanos 

ainda bem preservados, palcos de manifestações culturais tradicionais. 

Têm sua formação relacionada a processos históricos como a explo-

ração econômica com o cultivo de cana-de-açúcar, algodão, café ou 

fumo e da extração da borracha, além da mineração de ouro e diaman-

tes no interior. 
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2  Converse com os colegas e o professor: o que os lugares das fotografias têm 

em comum?

3  Na cidade ou no estado onde você vive, há patrimônio histórico ou locais que 

sejam antigos? Houve transformações na estrutura ou no entorno? O que per-

maneceu do passado? Esses lugares estão conservados ou sofreram algum 

tipo de degradação, como o desgaste do tempo e/ou vandalismo? Anote as 

informações no caderno e compartilhe-as com os colegas.  

São locais ou sítios tombados de cidades brasileiras, que conservam 
a arquitetura dos tempos passados.
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 ❱ Vista das torres da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar, em Ouro Preto, 
no estado de Minas Gerais. Fotografia de 2017.

 ❱ Igreja e Convento de São Francisco, na Praça São Francisco, em São 
Cristóvão, no estado de Sergipe. Fotografia de 2015. 

O primeiro nome da 

cidade foi Vila Rica, 

mas, como o ouro que 

saía de suas minas 

parecia mais escuro, 

ela ficou conhecida 

como Ouro Preto. 

Até hoje suas ladeiras 

são revestidas com o 

calçamento original, isto 

é, grandes pedras lisas, 

encaixadas umas ao 

lado das outras.

São Cristóvão foi a capital 

e a cidade mais importante 

de Sergipe antes da 

fundação de Aracaju, em 

1855. Como foi constituída 

na época da União Ibérica 

(união das Coroas de 

Portugal e Espanha), ela 

mistura características 

do planejamento urbano 

espanhol e português. No 

período colonial, era a 

mais importante cidade no 

caminho entre Salvador 

e Olinda.

Resposta pessoal. 
Patrimônios podem passar por degradação natural do tempo, causada pela ação de água 
da chuva, Sol, vento, variações de temperatura. O vandalismo pode ser 
caracterizado pelas depredações e lixo jogado no entorno, por exemplo.
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 Orientações didáticas

Atividade 3

Ao analisar os patrimônios his-
tóricos ou outros locais antigos 
da cidade, é importante que os 
estudantes procurem descobrir a 
razão de assim serem considera-
dos, investigando sua função 
atual e original, bem como as mu-
danças e permanências no decor-
rer do tempo. Caso seja possível, 
organize uma visita a um local 
com essas características. Para 
essa saída, são necessárias a au-
torização prévia dos responsáveis 
pelos estudantes e a devida su-
pervisão durante toda a visita. 

[...] 

Nas últimas décadas, foram reconhecidos 

como Patrimônio Cultural Brasileiro conjuntos 

urbanos construídos em períodos mais recentes, 

testemunhos do processo de industrialização 

pelo qual o país passou a partir do fi nal do sé-

culo XIX, a exemplo da Vila Ferroviária de Pa-

ranapiacaba - Santo André (SP), ou com lingua-

gens arquitetônicas e urbanísticas característi-

cas do século XX, a exemplo do conjunto arqui-

tetônico e urbanístico art dŽco de Goiânia (GO), 

da Vila Serra do Navio (AP), e do conjunto ur-

banístico de Brasília (DF), símbolo internacional 

do Movimento Moderno, inscrito pela Unesco 

na Lista do Patrimônio Mundial. 

IPHAN. Conjuntos Urbanos Tombados 

(Cidades Históricas). Disponível 

em: <http://portal.iphan.gov.br/

pagina/detalhes/123>. 

Acesso em: dez. 2017.

5ACGHg19At_MP_U4_C15_266a283.indd   269 2/8/18   8:32 PM



MANUAL DO PROFESSOR – UNIDADE 4 | CAPÍTULO 15270

Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

 Orientações didáticas
Esta página aborda os Arcos da 

Lapa. Inicialmente, essa construção 
era um aqueduto. Depois, tornou-
-se um viaduto para a passagem do 
bonde de Santa Teresa, e hoje tam-
bém é um patrimônio histórico da 
cidade do Rio de Janeiro. As per-
manências e mudanças nas cidades 
e nos patrimônios materiais nelas 
existentes permitem ao estudante 
reconhecer e valorizar o papel des-
sas construções para a história e 
para a memória da sociedade.

Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

Transforma•›es urbanas

De modo geral, as cidades surgem, crescem e se modificam. Algumas desa-

parecem, mas muitas permanecem ao longo do tempo – sofrendo poucas ou 

muitas transformações. 

A cidade do Rio de Janeiro foi fundada no ano de 1565, mas só começou a 

crescer a partir de 1763, depois que a capital foi transferida de Salvador para lá. 

Desde que se tornou sede do governo, o Rio de Janeiro cresceu muito. No 

entanto, algumas construções daquela época se conservam até hoje, como é o 

caso dos Arcos da Lapa.  

 ❱ O aqueduto do 

Rio de Janeiro, de 
William Alexander, 
1792 (litografia). Os 
Arcos da Lapa foram 
usados durante muito 
tempo como 
aqueduto. Eles foram 
construídos em 1750 
para levar água da 
floresta da Tijuca até 
a região central da 
cidade.
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 ❱ Arcos da Lapa em 2010. No 
século XIX, o abastecimento 

de água da cidade foi 
modificado, e o aqueduto 

deixou de ser usado para essa 
finalidade. Sua estrutura foi 

aproveitada para a instalação 
da linha de bondes que liga o 

centro ao bairro de Santa 
Teresa, inaugurada em 1896 e 

em funcionamento até hoje.
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Texto complementar
Leia a seguir a definição de patrimônio cultural, de acor-

do com o artigo 216 da Constituição federal. 

Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 

material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, por-

tadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes 

grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 

 I. as formas de expressão; 

II. os modos de criar, fazer e viver; 

III. as criações científi cas, artísticas e tecnológicas; 

 IV. as obras, objetos, documentos, edifi cações e demais espaços 

destinados às manifestações artístico-culturais; 

 V. os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 

artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científi co.

BRASIL. Constituição federal. Disponível em: <www.planalto.gov.
br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: dez. 2017. 
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 Orientações didáticas

Atividade 3

Espera-se que os estudantes 
percebam que a litografia foi pro-
duzida com base em uma região 
não muito urbanizada na época. Já 
a fotografia mostra uma área bas-
tante urbanizada.

Pesquise
Investigar o passado de algumas 

regiões da cidade em que os estu-
dantes moram é uma forma de tra-
balhar a ideia de permanências e 
mudanças.

Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

1  Como os Arcos da Lapa são utilizados hoje?

Atualmente, a estrutura é utilizada para o funcionamento da linha de bondes, que 

liga o centro ao bairro de Santa Teresa.

2  Os Arcos da Lapa guardam testemunhos históricos de duas épocas. Que épo-

cas são essas?

Por ter sido inaugurado em 1750 e funcionado como aqueduto até o século XIX, os 

Arcos da Lapa guardam testemunhos do período colonial e das mudanças ocorridas 

no Rio de Janeiro, que em 1763 passou a ser capital do Brasil.

3  Observe as imagens e faça as atividades.

a) Compare o plano de fundo da pintura com o da fotografia.

Na pintura, podem ser vistos morros ao fundo. Na fotografia, nota-se a

existência de muitos edifícios ao redor dos arcos.

b) Liste quais foram as principais intervenções humanas na paisagem repre-

sentada.

Construção de prédios nos arredores; remoção das residências adjacentes aos 

arcos; retirada da mata nativa; criação de ruas e avenidas no entorno; etc.

Para conhecer a história da cidade em que vivemos, podemos começar conhecen-

do os seus bairros e as características que fazem um bairro ser diferente do outro. Com 

um colega, pesquise informações registradas em documentos antigos ou em textos 

escritos por estudiosos e pesquisadores sobre: 

 ● como era a vida no bairro e na cidade em outros tempos; 

 ● o que as pessoas faziam, como se vestiam, como se locomoviam; 

 ● como eram os bairros e a cidade; 

 ● quando os bairros foram criados e se foram planejados;

 ● quem eram os primeiros moradores. 

Pesquise

271 CAPÍTULO 15
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Atividade complementar 
Para que os estudantes pos-

sam conhecer um pouco mais 
da história da cidade em que 
vivem, proponha as atividades a 
seguir, que devem ser feitas ao 
longo do estudo do capítulo. 

1. O que você pode obser-
var quando anda pela cidade 
ou pelo bairro em que mora? 
Para responder, elabore um 
quadro com as características 
do bairro. 

2. Entreviste uma pessoa ido-
sa que mora há bastante tempo 
no bairro e pergunte se aquele 
local era como é hoje. Anote ou 
faça uma gravação do que a 
pessoa contar. 

3. Tire fotos do local citado 
pela pessoa idosa. 

4. Escreva um texto sobre as 
permanências e mudanças do 
local escolhido. Tome por base 
o depoimento que você regis-
trou e o que você observou 
inicialmente no local. 

5. Se possível, ilustre o traba-
lho com fotos e imagens anti-
gas e atuais do local. 

6. Entregue o seu trabalho ao 
professor. Os trabalhos serão 
lidos e expostos em sala de aula 
ou na escola. 
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 Orientações didáticas

Atividade 4

Os pais do senhor Ariosto eram 
imigrantes italianos que vieram 
para trabalhar em fazendas no 
interior do estado de São Paulo. 
Migraram para a cidade de São 
Paulo em 1900 e foram morar na 
rua Antônio Carlos, paralela à 
avenida Paulista.

Esta atividade é importante 
para auxiliar os estudantes a reco-
nhecer as permanências e mudan-
ças ocorridas em uma cidade no 
decorrer de mais de um século, 
por meio de duas fontes históricas 
diferentes: depoimento (nesse 
caso, transcrito) e fotografia. Per-
gunte aos estudantes se o relato 
do senhor Ariosto condiz com a 
fotografia da avenida Paulista e de 
seus arredores nos dias atuais.

Faça um quadro na lousa e 
preencha-o conforme a discussão 
for se desenvolvendo. Pode-se 
também trabalhar com fotos e tex-
tos antigos e recentes da cidade 
onde vivem, caso isso seja possível.

Texto complementar
Ao trabalhar o patrimônio cultural e histórico, é importan-

te relacionar esse conceito ao de história local. O texto a 
seguir mostra como você pode proceder para trabalhar, em 
sala, com a história do lugar onde os estudantes vivem para 
que eles possam compreender melhor os processos históri-
cos que o constituíram e integrá-lo a processos históricos 
mais amplos. 

O levantamento do passado da comunidade, da família, do 

bairro e depois da cidade, deixa transparecer as mudanças ocor-

ridas no tempo e mostra o reflexo dos fatos mais gerais em 

nível local. 

Aparentemente, o trabalho sobre a comunidade pode representar 

um fechamento para o estudante, um horizonte estreito e limitado. Mas 

ocorre o contrário: devemos perceber a comunidade como um micro-

cosmo, que não só refl ete como também determina uma realidade bem 

maior da qual é parte integrante. 

Nesse trabalho, é necessário que o professor estimule e oriente 

seus estudantes, para que realizem entrevistas com familiares e outros 

membros da comunidade mais próxima. Partindo dessa história oral 

em que depoimentos individuais se cruzam e se complementam, os 

Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

Outra maneira de conhecer a história da cidade em que vivemos é conversar 

com seus moradores, especialmente com aqueles que moram há muito tempo 

no lugar. Ao conversar com os moradores de determinada cidade ou região, é 

possível descobrir as informações que ficaram registradas na memória das pessoas. 

São os moradores e os grupos sociais de um bairro ou de uma cidade que 

precisam refletir e decidir o que é importante para a sua comunidade e, portan-

to, o que deve ser conservado e valorizado como patrimônio histórico, sejam 

prédios, tradições culturais, sejam saberes, sejam modos de fazer alguma coisa. 

4  Leia o depoimento do senhor Ariosto, que nasceu na cidade de São Paulo 

em 1900, e observe a fotografia. Em seguida, responda à questão.

Depoimento do senhor Ariosto, lembrando-se de sua infância

A avenida Paulista era bonita, calçamento de paralelepípedos, palacetes. 

As outras ruas eram semicalçadas, cobertas de árvores, de mata. De noite, 

os “lampioneiros” vinham acender os lampiões e de madrugada voltavam 

para apagar. Minha rua tinha poucas casas, uma aqui, outra a quinhentos 

metros. [...] a nossa [casa] tinha quintal com pés de laranja, mixerica [mexe-

rica], ameixa e abacate. Minha mãe gostava muito de flores e plantava rosas, 

margaridas, violetas. Todo dia de manhã cedo ia regar as flores com seu 

regadorzinho. E eu ia atrás dela.

BOSI, Ecléa. Memória e sociedade: lembranças de velhos. 

São Paulo: Companhia das Letras, 1994.

 ❱ Vista da avenida 

Paulista, em 

São Paulo, no 

estado de São 

Paulo. Fotografia 

de 2017.
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¥ Em grupo e com a ajuda do professor, escreva em um quadro as diferenças 

e as semelhanças entre o que diz o texto e o que mostra a fotografia. 
Resposta pessoal.
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estudantes estarão reconstituindo coletivamente o passado recente de 
sua realidade local. Dessa maneira, estarão se iniciando na compreen-
são da História como um processo coletivo, que infl uencia a ação das 
pessoas e por elas é infl uenciado. É uma História viva, “de carne e 
osso”, e não um mero relato de personagens e fatos distantes da crian-
ça, que parecem ter acontecido à margem da vida das comunidades. 

[...] A inclusão dessas diversas histórias numa história maior, comum 
a todos, as transformações observadas na vida das pessoas e na vida 
coletiva, enfi m, as diferenças e semelhanças vão permitir à criança dar 
os primeiros passos na compreensão da História e – o que é mais im-
portante – se incluir nela. 

Lembre-se 

• Utilizar a memória não signifi ca privilegiar a memorização. 
[...] 

• O conhecimento do passado é indispensável para a compreensão 
do presente, das mudanças que já se processaram, e para a crian-
ça perceber a possibilidade de um futuro diferente do presente.

ANTUNES, Aracy do Rego et al. A reconstituição do passado 
pela memória. Qualifica•‹o profissional para o magistŽrio: 

integração social. Livro 7. Rio de Janeiro: MEC/Centro 
Brasileiro de TV Educativa, 1987. p. 110.

 Orientações didáticas
O Iphan, já mencionado ante-

riormente, é um dos órgãos res-
ponsáveis pela preservação dos 
patrimônios culturais no Brasil. 
Também há outros órgãos, como 
os conselhos do patrimônio dos 
estados e municípios, as secreta-
rias de Cultura, Educação e Turis-
mo de prefeituras e governos es-
taduais brasileiros e o Ministério 
Público. 

Há patrimônios que são somente 
de uma comunidade ou de uma 
cidade; outros têm valor em âmbito 
nacional ou até mundial. O tomba-
mento de um patrimônio pode ser 
feito em âmbito local (comunidades, 
cidades, estados, país) e internacio-
nal. Na esfera municipal e estadual, 
o processo é feito pelas secretarias 
de Cultura; na competência federal, 
é feito pelo Iphan; e no âmbito in-
ternacional, é feito pela Unesco 
(Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a 
Cultura). 

Quando um desses órgãos reco-
nhece um patrimônio e o tomba, o 
governo responsável pelo tomba-
mento passa a tomar medidas de 
proteção a esse patrimônio. A par-
tir desse momento, considera-se 
que aquele patrimônio deve ser 
preservado.

Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

Professor Ari: Tudo bem, turminha? Vamos conver-

sar hoje sobre a atuação do MPF na preservação do 

nosso patrimônio cultural. Nossos bens culturais ma-

teriais e imateriais são muito importantes para co-

nhecermos a história do Brasil e saber como se for-

mou a nossa cultura. [...]

Professor Ari: Isso mesmo, Malu. O MPF trabalha 

para preservar as características essenciais de todos 

os bens materiais e imateriais de nossa cultura.

Professor Ari: Ele atua na Justiça e fora dela para 

evitar que as novas construções mudem as caracte-

rísticas dos bens protegidos, para recuperar aqueles 

que estão danificados e para declarar o valor cultural 

dos que ainda não foram reconhecidos. O MPF tam-

bém tenta equilibrar o turismo com a proteção de 

nosso patrimônio, pois muitas vezes áreas protegidas 

e bens culturais atraem muitos turistas.

Malu: E o MPF? Cuida de todos esses bens?

Rod: E como é o trabalho do MPF nessa área?

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Preservar o patrimônio cultural também é missão do MPF. 
Turminha do MPF. Disponível em: <www.turminha.mpf.mp.br/o-mpf/atuacao-do-mpf/

patrimonio-cultural>. Acesso em: jan. 2018.
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Além do Iphan, no Brasil existem outros órgãos públicos destinados a proteger o pa-

trimônio cultural do país. Um deles é o Ministério Público Federal (MPF). Leia o texto a 

seguir sobre esse tema.

Saiba mais

1  Qual é o papel do Ministério Público Federal na preservação do patrimônio brasileiro?

2  Por que é importante que existam órgãos públicos para proteger o patrimônio de 

um país?

O Ministério Público atua na Justiça e fora dela para proteger os patrimônios, agindo 
de modo a evitar que as pessoas os danifiquem.

Resposta pessoal. É importante lembrar que, sem a fiscalização de órgãos 

públicos, não existiria meios de garantir a preservação e a proteção dos patrimônios 
de um país, como o Brasil.
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 Orientações didáticas
Esta página retoma e aprofunda 

o conceito de patrimônios imateriais. 
Espera-se que os estudantes com-
preendam que práticas culturais 
podem ser reconhecidas como pa-
trimônios de um povo ou da huma-
nidade, sem que haja a necessidade 
de um suporte físico para elas.

A questão dos patrimônios ima-
teriais permite recuperar mais uma 
vez o conceito de trocas culturais e 
de historicidade das culturas. Assim, 
é possível destacar a variedade de 
hábitos e tradições que têm uma 
longa história e se formaram a partir 
do encontro de diferentes culturas. 
Além disso, pode-se trabalhar a no-
ção de que mesmo as ações cotidia-
nas que realizamos em nossa vida 
possuem uma história.

Texto complementar

Patrimônio cultural imaterial 

O patrimônio cultural imaterial ou intangí-
vel compreende as expressões de vida e tradi-
ções que comunidades, grupos e indivíduos em 
todas as partes do mundo recebem de seus an-
cestrais e passam seus conhecimentos a seus 
descendentes. 

É amplamente reconhecida a importância de 
promover e proteger a memória e as manifesta-

ções culturais representadas, em todo o mundo, 
por monumentos, sítios históricos e paisagens 
culturais. Mas não só de aspectos físicos se cons-
titui a cultura de um povo. Há muito mais, con-
tido nas tradições, no folclore, nos saberes, nas 
línguas, nas festas e em diversos outros aspectos 
e manifestações, transmitidos oral ou gestual-
mente, recriados coletivamente e modifi cados ao 
longo do tempo. A essa porção imaterial da he-
rança cultural dos povos, dá-se o nome de patri-
mônio cultural imaterial. 

Atividade complementar
Ouça com os estudantes o 

fado “Lisboa antiga”, interpre-
tado por Amália Rodrigues (le-
tra disponível em: <www.letras.
com/amalia-rodrigues/564691/>, 
acesso em: jan. 2018). Peça a 
eles que prestem atenção ao 
sotaque da cantora portugue-
sa. Comente que, apesar de ser 
cantado na mesma língua fala-
da pelos brasileiros, é um pou-
co difícil entendê-lo. Deixe que 
os estudantes façam a expe-
riência de tentar compreender 
a letra da canção e o vocabulá-
rio; depois, trabalhe com eles a 
letra. Explique para eles que o 
fado é importante para os por-
tugueses porque a canção, os 
instrumentos e as vestimentas 
remetem às tradições desse 
país. O principal instrumento 
do fado, por exemplo, é o vio-
lão português de 12 cordas. 
Muitos fados falam da saudade 
do passado, um tema presente 
não só na música como na lite-
ratura de Portugal. 

Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

 Patrimônios imateriais

O que se escolhe como patrimônio não são apenas bens materiais históricos 

e artísticos. Escolhem-se também sítios naturais e bens imateriais.

Patrimônio imaterial é todo o conjunto de bens intelectuais, práticas e domínios 

da vida social de um povo, ou seja, o conjunto de tradições, hábitos, ofícios e ou-

tros saberes e fazeres transmitidos de geração em geração. 

Uma característica importante desse tipo de patrimônio é que ele não é for-

mado por objetos que podem ser guardados em um museu. Por isso, os bens 

imateriais só existem enquanto um grupo social os pratica. Caso contrário, eles 

desaparecem. 

Uma forma de preservá-los é garantir que possam continuar sendo transmi-

tidos para as novas gerações. É por esse motivo que há uma grande preocupa-

ção em registrar em filmes, fotografias, entrevistas, etc. muitos saberes e fazeres 

que podem se perder no futuro. 

Assim, a Unesco organizou uma lista de bens imateriais do mundo inteiro que 

precisam ser preservados. Esse tipo de iniciativa tem como objetivo estimular 

os governos e as próprias comunidades locais a reconhecer, valorizar e preser-

var seu patrimônio histórico e cultural. Conheça alguns exemplos.

 ❱ O fado é um gênero musical 
português surgido a partir de 
tradições rurais e urbanas do 
século XIX. É acompanhado de 
instrumentos musicais, como 
guitarras e violões. Na fotografia, 
de 1990, Amália Rodrigues, 
intérprete do fado português.

 ❱ O keskek, prato cerimonial 
feito de trigo cozido, é 
preparado pelos turcos em 
ocasiões especiais, como 
casamentos, rituais tradicionais e 
algumas celebrações religiosas.

 ❱ O taekkyeon é uma arte marcial 
criada na Coreia do Sul. Ela é baseada 
em movimentos físicos que dão ritmo 
e leveza à técnica.
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1  Todos os bens imateriais representados nas fotografias são práticas do mesmo tipo?

2  Na sua opinião, por que é importante preservar bens imateriais como esses?
Resposta pessoal.
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Não. Duas práticas envolvem ritmo (música e expressão corporal) e uma trata da 
preparação de alimento cerimonial (saber e fazer). São todas práticas que pertencem 

a um grupo social ou a um povo e são 
passadas de geração em geração.274 UNIDADE 4 
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[...] A fi losofi a, os valores e formas de pensar refl etidos nas línguas, 

tradições orais e diversas manifestações culturais constituem o funda-

mento da vida comunitária. Num mundo de crescentes interações glo-

bais, a revitalização de culturas tradicionais e populares assegura a 

sobrevivência da diversidade de culturas dentro de cada comunidade, 

contribuindo para o alcance de um mundo plural. 

Ciente da importância dessa forma de patrimônio e da comple-

xidade envolvida na defi nição dos seus limites e de sua proteção, a 

UNESCO vem, nos últimos vinte anos, se esforçando para criar e 

consolidar instrumentos e mecanismos que conduzam ao seu reco-

nhecimento e defesa. [...] 

Além das gravações, registros e arquivos, a UNESCO considera 

que uma das formas mais efi cazes de preservar o patrimônio imaterial 

é garantir que os portadores desse patrimônio possam continuar pro-

duzindo-o e transmitindo-o. Assim, a Organização estimula os países 

a criarem um sistema permanente de identifi cação de pessoas (artistas, 

artesãos etc.) que encarnam, no grau máximo, as habilidades e técnicas 

necessárias para a manifestação de certos aspectos da vida cultural de 

um povo e a manutenção de seu patrimônio cultural material. 

UNESCO. Patrimônio cultural imaterial. Disponível em: 
<www.unesco.org/new/pt/brasilia/culture/world-heritage/

intangible-heritage/>. Acesso em: jan. 2018. 

 Orientações didáticas
Explique para os estudantes 

que a Cachoeira de Iauaretê é um 
patrimônio imaterial porque ela é 
considerada sagrada por alguns 
povos, e a prática que está sendo 
preservada é a crença religiosa 
dos indígenas. 

O distrito de Iauaretê fica a pelo 
menos um dia de viagem de voa-
deira (canoa motorizada) da sede 
de São Gabriel da Cachoeira. A 
Cachoeira de Iauaretê é conside-
rada um patrimônio imaterial do 
Brasil pelo Iphan desde 2006.

Outro exemplo de lugar que é 
também um patrimônio imaterial é 
a Feira de Caruaru, em Pernambuco. 
Mais informações estão disponíveis 
em: <http://portal.iphan.gov.br/
pagina/detalhes/61>; acesso em: 
fev. 2018.

Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

No Brasil, também há inúmeros exemplos de patrimônio imaterial. Um deles é 

a Cachoeira de Iauaretê (ou Cachoeira da Onça). Localizada no município de São 

Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas, a cachoeira é considerada um lugar 

sagrado para os povos indígenas que vivem na região dos rios Uaupés e Papuri. 

Para esses grupos indígenas, foi nesse lugar que ocorreram acontecimentos 

importantes para seus mitos e crenças religiosas. 

 ❱ Cachoeira de Iauaretê, localizada 
no município de São Gabriel da 
Cachoeira, no estado do Amazonas. 
Fotografia de 2015.
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[...] Em todos esses lugares [da cachoeira] apareceram pedras que lembram a 

forma desses animais. Desde que o capturaram [Ohkômi] em sua casa, as onças 

o levaram primeiramente rio acima, atravessando em seguida o Uaupés, para em 

seguida descer pela outra margem até o Papuri. Nesse percurso, circundaram 

toda a cachoeira de Iauaretê, em cujo centro se encontra a casa das onças. Todas 

as pedras que apareceram são lugares apropriados para a montagem das arma-

dilhas de pesca dos Tariano, os caiás, cacuris e matapis. Na verdade, Ohkômi ia 

se transformando já pensando nos seus netos. As formas, orifícios e marcas 

dessas pedras são orientações para a colocação das armadilhas, mas é preciso 

montá-las de maneira precisa para poder pegar os peixes. [...]

DOSSIÊ Iphan 7: Cachoeira de Iauaretê. Brasília: Iphan, 2007. p. 58-59. 
Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/

PatImDos_iauarete_m.pdf>. Acesso em: jan. 2018.

a) Com um colega, escreva um texto sobre a Cachoeira de Iauaretê. Vocês 

podem utilizar trechos da narrativa dos Tariana. Resposta pessoal

b) Escreva frases que estimulem a defesa do meio ambiente e a preservação 

desses lugares. Resposta pessoal

3  Leia a seguir como os Tariana, um dos grupos que vivem próximo à cachoeira 

sagrada, contam a história desse patrimônio imaterial. Depois, responda 

às questões. 
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 Orientações didáticas
O jongo é considerado um patri-

mônio imaterial do Brasil pelo Iphan 
desde 2005. Mais informações estão 
disponíveis no site do instituto: 
<http://portal.iphan.gov.br/pagina/
detalhes/59/> (acesso em: jan. 2018).

Texto complementar
Passados Presentes: jon-

gueiros se encontram em 

Pinheiral para manter 

forte a tradição do Jongo 

O que tem em Pinheiral? 

Pinheiral tem Jongo. E no fi nal de 

semana que marcou o Dia Esta-

dual do Jongo (26 de julho), a ci-

dade só respirou esta forma de 

expressão que, desde 2005, foi 

registrada como patrimônio ima-

terial brasileiro pelo Iphan. As 

comemorações começaram na 

sexta-feira, 24, e seguiram até o 

domingo, 26, data marcada para 

inauguração da exposição “Passa-

dos Presentes” (LABHOI/UFF) na 

cidade do Sul Fluminense, seguida 

da tradicional Festa de Santana, 

padroeira do Jongo de Pinheiral. 

[...] 

O fi nal de semana de festa reu-

niu jongueiras e jongueiros de co-

munidades tradicionais de todo o 

Sudeste. O reencontro foi marcado 

por momento de descontração na 

sexta-feira e a noite foi tomada pe-

lo Jongo. As comunidades, que há 

muito tempo não se reuniam para 

conversar sobre suas atividades e 

demandas, aproveitaram o mo-

mento propício e sentaram em reu-

nião durante todo o sábado. Desde 

informes até assuntos que dizem 

respeito às comunidades tradicio-

nais, como o surgimento crescente 

de novos grupos de Jongo, a reali-

zação do Encontro de Jongueiros, 

e as próximas reuniões, tanto das 

lideranças quanto das jovens lide-

ranças – sempre muito presentes e 

ativas nos encontros – foram temas 

pautados na reunião de sábado. Os 

encaminhamentos deliberados por 

jongueiras e jongueiros defi nem 

rumos que pretendem para o Jon-

go no Sudeste. 

MOSCARDINI, Gabriela. Passados 
Presentes: jongueiros se encontram 

em Pinheiral para manter forte 
a tradição do Jongo. Pontão da 

Cultura Jongo/Caxambu. Disponível 
em: <www.pontaojongo.uff.br/

passados-presentes-jongueiros-
se-encontram-em-pinheiral-para-
manter-forte-tradicao-do-jongo>. 

Acesso em: set. 2017.

Site

História do jongo e o jongo da Serrinha. Disponível em: <http://jongodaserrinha.org/
historia-do-jongo-no-brasil/>. Acesso em: jan. 2018.

A página conta um pouco da história dos jongos, trazendo diversos exemplos que 
podem ser escutados no site e apresentando vários mestres e mestras do jongo. 

Sugestão de... 

Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

A tradi•‹o de uma dan•a

Outro exemplo importante de bem imaterial do Brasil é o jongo, uma for-

ma de expressão afro-brasileira que integra dança de roda, batida de tambo-

res, ritos e crenças. É praticado nos estados da região Sudeste – São Paulo, 

Rio de Janeiro, Minas Gerais e 

Espírito Santo. 

A origem da prática do jongo 

no Brasil é antiga. Milhares de ne-

gros africanos escravizados foram 

trazidos à força para trabalhar nas 

fazendas da região Sudeste, so-

bretudo  do Vale do Paraíba. Nes-

sas fazendas, o jongo era dançado 

por africanos e afrodescendentes, 

mas apenas pelos idosos – ele era 

proibido para os jovens.

No início do século XX, o jongo 

era o ritmo mais tocado nas fave-

las cariocas. Acabou influenciando 

o nascimento do samba no Rio de 

Janeiro – que é outro exemplo de 

bem imaterial do Brasil. 

Hoje, o jongo celebra aconte-

cimentos importantes para a po-

pulação negra do Brasil, como o 

Dia da Consciência Negra, e pode 

ser também considerado uma prá-

tica de memória coletiva.

1  Por que o jongo é considerado uma prática de memória coletiva da população 

negra brasileira?

2  Com a ajuda do professor, pesquise mais informações sobre o jongo. Depois, 

com os colegas, montem um mural em sala de aula sobre o tema. 

 ❱ Grupo de jongo da cidade de Piquete, no estado 
de São Paulo. Fotografia de 2017.

 ❱ Roda de samba realizada em 2016 na cidade 
do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro.
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Ele é considerado uma prática de memória coletiva por celebrar 
acontecimentos importantes para a população negra do Brasil. 

Resposta pessoal.

276 UNIDADE 4 

5ACGHg19At_MP_U4_C15_266a283.indd   276 2/8/18   8:32 PM



277UNIDADE 4 | CAPÍTULO 15 – MANUAL DO PROFESSOR 

Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

 Orientações didáticas
Até a invenção da geladeira, na 

segunda metade do século XIX, o 
ser humano desenvolveu várias téc-
nicas para conservar os alimentos. 
Historicamente, o queijo é a expres-
são de um modo de fazer tradicio-
nal que parte da necessidade de 
conservar o leite, transformando-o 
em um produto menos perecível.  

O modo artesanal de fazer 
queijo de Minas é considerado 
um patrimônio imaterial do Brasil 
pelo Iphan desde 2008. A comu-
nidade da região de Serro, em 
Minas Gerais, que fabrica esses 
queijos, decidiu que o modo de 
fazer o queijo era um patrimônio 
para ela. O bem tombado pelo 
Iphan, portanto, é o modo de fa-
zer o queijo, já que os produtos 
não são considerados bens ima-
teriais pelo Iphan.  Mais informa-
ções estão disponíveis no site do 
Iphan: <http://portal.iphan.gov.br/
mg/pagina/detalhes/65> (acesso em: 
jan. 2018).

Texto complementar
Bens imateriais também compõem Patrimônio 

Cultural Brasileiro 

O Patrimônio Cultural do Brasil vai além de edifi cações tomba-

das e bens materiais. Tradições da vida popular, modos de fazer 

coletivos, celebrações, ritmos e danças são considerados os bens 

imateriais do País, previstos pela Constituição Federal de 1988 e 

também pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (Unesco). 

Em 2004, uma política de proteção dos bens imateriais começou 

a ser implementada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (Iphan), a partir da criação do Departamento do Patrimônio 

Imaterial (DPI). Atualmente, são 40 bens imateriais registrados em 

todo o Brasil. 
BENS imateriais também compõem Patrimônio 

Cultural Brasileiro. Portal Brasil, 29 set. 2017. 
Disponível em: <www.brasil.gov.br/cultura/2017/09/

bens-imateriais-tambem-compoem-
patrimonio-cultural-brasileiro>. 

Acesso em: jan. 2018.

Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

A culin‡ria tambŽm Ž um bem imaterial

O modo artesanal de fazer queijo de Minas, nas regiões do Serro, da Serra 

da Canastra e do Salitre, em Minas Gerais, é outro exemplo de bem imaterial 

do Brasil. Ele envolve um conjunto de técnicas que vêm da tradição portuguesa. 

Na região de Minas, ocupada pelos portugueses a partir do século XVIII, a 

população que lá se estabeleceu criou um modo próprio de fazer queijo, com-

binando técnicas que vinham de 

Portugal e ingredientes locais. Por isso, 

até hoje o tradicional queijo artesanal 

de Minas deve ser feito apenas com 

leite cru, coalho, sal e um fermento. 

O queijo artesanal de Minas é con-

sumido em todos os estados do Brasil 

e é considerado um dos melhores 

queijos do país. 

 ❱ Produção artesanal de queijo na região da 

Serra da Canastra, no estado de Minas Gerais. 

Fotografia de 2016.
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[...] Por mais que se avance na modernidade e que se aprimorem a tecnologia e 

os equipamentos, o modo artesanal de fazer o queijo será sempre uma forte refe-

rência da melhor tradição mineira. Tradição secular que está no cotidiano do tra-

balhador das fazendas, aquele que adentra os currais nas madrugadas frias para 

da ordenha extrair o precioso líquido que outras mãos irão transformar. Tradição 

que está no gestual próprio dos queijeiros, homens e mulheres, e nos utensílios [...] 

das belíssimas cozinhas mineiras com seu mobiliário rústico e seu rico inventário 

de cheiros e sabores. Tradição que está no hábito da prosa 

sem pressa em redor da mesa, com o queijo no prato, circu-

lando entre os comensais junto com o bule de café. [...]

DOSSIÊ Iphan 11: Modo artesanal de fazer queijo de Minas. Brasília:
 Iphan, 2014. p. 135. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/

Dossie_Queijo_de_Minas_web.pdf>. Acesso em: jan. 2018.

Rústico:

aquilo que é próprio 
da vida do campo.

¥ Além do queijo de Minas, há outros alimentos consumidos no Brasil que são 

feitos segundo antigas técnicas e tradições. Na sua região, há alimentos 

produzidos assim? Converse com os colegas e o professor a respeito disso.

Resposta pessoal. Pode-se falar das técnicas de fabricação artesanal, passadas de geração 
em geração, de produtos como a farinha de mandioca, o biju, a tapioca, o fubá de milho feito 

no pilão, o peixe seco e salgado típico de 
alguns lugares do Nordeste, o charque, 

1  Leia o texto e depois faça o que se pede.  

o presunto defumado, os doces caseiros, etc. Esses produtos não são considerados 
bens imateriais pelo Iphan, mas as comunidades que os fabricam 
podem decidir se eles são um patrimônio para elas.
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 Orientações didáticas
A história de um grupo social, 

comunidade ou povo também 
pode ser contada por meio de suas 
construções e monumentos. Estas 
páginas também destacam que os 
vestígios do passado podem ter 
usos e sentidos diferentes e que os 
patrimônios também se transfor-
mam ao longo do tempo.

Pesquise
Procure com os estudantes 

quais são os museus da cidade 
onde moram ou de regiões próxi-
mas. A pesquisa pode também ser 
estendida para a capital do estado 
ou mesmo para todo o país, caso 
haja interesse por parte dos estu-
dantes e desde que sejam esco-
lhidas algumas regiões ou cidades 
para serem trabalhadas. Muitos 
museus oferecem visitas virtuais, 
de maneira que poderão ser visi-
tados pelos estudantes com o seu 
auxílio e orientação.

Texto complementar 
O patrimônio histórico não é um registro 

estático do passado. Para aprofundar seus co-

nhecimentos sobre os sentidos que o patrimô-

nio histórico assume, leia o texto a seguir. 

Memória, história e cidadania: 

o direito ao passado 

A estas alturas da discussão sobre história, 

memória, patrimônio e passado, sabemos todos 

que nenhuma destas palavras tem um sentido 

único. Antes, formam um espaço de sentido múl-

tiplo, onde diferentes versões se contrariam por-

que saídas de uma cultura plural e confl itante. A 

noção de “patrimônio histórico” deveria evocar 

estas dimensões múltiplas da cultura como ima-

gens de um passado vivo: acontecimentos e coisas 

que merecem ser preservadas porque são coleti-

vamente signifi cativas em sua diversidade. 

Não é, no entanto, o que parece acontecer: 

quando se fala em patrimônio histórico, pensa-se 

Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

 Cada patrimônio tem sua história

Como as cidades, os monumentos também têm história. Alguns foram cons-

truídos para cumprir determinada função, mas tiveram seu uso modificado ao 

longo do tempo. 

O edifício retratado na fotografia abaixo, por exemplo, abriga hoje o Museu 

Imperial de Petrópolis, localizado no estado do Rio de Janeiro. Mas ele foi cons-

truído, entre as décadas de 1840 e 1850, para ser utilizado como a principal 

residência de verão do imperador dom Pedro II. 

Com a Proclamação da República, em 1889, o edifício deixou de ser a residên-

cia de verão da família imperial brasileira e passou a ser alugado para outros fins. 

Em 1940, por meio de um decreto-lei, ele foi transformado no atual Museu Imperial.

 ❱ Fachada do Museu 
Imperial de Petrópolis, no 
estado do Rio de Janeiro, 
em 2015.
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Pesquise

Você conhece algum edifício na cidade em que vive – ou na cidade mais próxima 

à sua comunidade – que tenha se transformado em um museu, como o que abriga o 

Museu Imperial?

Com a ajuda do professor, escolha um museu e pesquise a história dele, procuran-

do responder às questões abaixo.

1  Quando e com qual finalidade o prédio que o abriga foi construído? 

2  Quando ele foi transformado em um museu? Por quê? Resposta pessoal.

3  Ele sofreu transformações em sua estrutura desde que ganhou uma nova utilida-

de? Quais? Resposta pessoal.

Resposta pessoal.
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quase sempre em uma imagem congelada do pas-

sado. Um passado paralisado em museus cheios de 

objetos que ali estão para atestar que há uma he-

rança coletiva – cuja função social parece suspeita. 

Monumentos arquitetônicos e obras de arte espa-

lhadas pela cidade, cuja visibilidade se achata no 

meio da paisagem urbana. Documentos e material 

historiográfi co que parecem interessar somente a 

exóticos pesquisadores. Modos de expressão artís-

tica folclorizados e destituídos de seu sentido origi-

nal. A atitude externa que habitualmente se tem com 

relação a este passado mostra o quanto a sua pre-

servação, como produção simbólica e material, é 

dissociada de sua signifi cação coletiva, e o quanto 

está longe de expressar as experiências sociais. 

PAOLI, Maria Célia. Memória, 

história e cidadania: o direito ao passado. 

O direito ˆ mem—ria: patrimônio histórico 

e cidadania. São Paulo: Departamento do 

Patrimônio Histórico, 1992. Disponível em: 

<http://gpaf.info/dtd/ArqPerm/MCPaoli.pdf>. 

Acesso em: jan. 2018.

 Orientações didáticas
Esta página apresenta exemplos 

de esforços da sociedade brasilei-
ra para tornar espaços pouco utili-
zados ou degradados em polos de 
cultura. A etimologia da palavra 
museu mostra que a ideia de mu-
seu sempre esteve ligada à conser-
vação e à produção de cultura.

Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

Nos últimos anos, cresceu a preocupação com a preservação de vestígios do 

passado. Entre as iniciativas de preservação estão a criação de museus, o estu-

do de sítios arqueológicos e a atribuição de nova função a edifícios históricos. 

Entre os mais recentes museus do Brasil, destacam-se o Instituto Inhotim, no 

estado de Minas Gerais, e o Museu Cais do Sertão, no estado de Pernambuco. 

O Instituto Inhotim foi idealizado na década de 1980, mas só foi aberto ao 

grande público em 2006. Construído em uma fazenda nos arredores da cidade 

de Brumadinho, próximo à capital do estado, abriga um dos acervos de arte con-

temporânea mais importantes do mundo. O espaço con-

ta também com um jardim botânico, que preserva espé-

cies típicas da vegetação local e de alguns outros países.

Jardim bot‰nico: 

local dedicado ao cultivo e 
à preservação de diversas 
espécies de plantas.

 ❱ Troca-troca, de Jarbas 
Lopes (2002). Exposta 

no Instituto Inhotim, na 
cidade de Brumadinho, 

no estado de Minas 
Gerais. Fotografia 

de 2016.

 ❱ Interior do Museu 
Cais do Sertão, no Recife, 
Pernambuco, em 2015. 
A estrutura desse museu 
conta com alta tecnologia.
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O Museu Cais do Sertão 

foi inaugurado em 2014. Ele 

está localizado a poucos me-

tros do marco zero da cidade 

do Recife e abriga um acervo 

dedicado à cultura, à memó-

ria e às histórias do povo ser-

tanejo brasileiro.

1  Observe novamente as fotografias do Instituto Inhotim e do Museu Cais do 

Sertão. Depois, converse com os colegas e o professor a respeito da temática 

de cada um deles. Resposta pessoal.
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 Orientações didáticas
Esta página e a seguinte conti-

nuam a tratar do tema da criação e 
da revitalização de espaços. Dois 
exemplos são aprofundados: o Mu-
seu do Amanhã, nesta página, e o 
Cais do Valongo, na página seguin-
te. Eles estão relacionados, pois a 
revitalização da área portuária da 
cidade do Rio de Janeiro, que in-
cluiu a construção do Museu do 
Amanhã, permitiu a redescoberta 
do cais. A criação de museus e a 
redescoberta de sítios arqueológi-
cos mostram a historicidade do pa-
trimônio. O fato de o Cais do Valon-
go ter permanecido encoberto por 
tantos anos antes de ser escavado 
e preservado mostra a hierarquiza-
ção dos marcos de memória.

O Museu do Amanhã já é consi-
derado um patrimônio cultural, 
mas ainda não foi tombado pelo 
Iphan. Trata-se de um bem cultural 
por causa de sua importância para 
a sociedade, do artista que o pro-
jetou (o arquiteto espanhol Santia-
go Calatrava, considerado um dos 
mais importantes da atualidade) e 
da integração da obra ao meio am-
biente. Cabe às próximas gerações 
decidir sobre o seu tombamento e 
de que modo esse bem cultural 
será preservado.

Texto complementar 
Sobre a proposta do Museu do Amanhã, 

recomenda-se a leitura do texto a seguir. 

Por que um Museu do Amanhã? 

O Museu do Amanhã é um museu de ciências 
diferente. Um ambiente de ideias, explorações e 
perguntas sobre a época de grandes mudanças em 
que vivemos e os diferentes caminhos que se abrem 
para o futuro. O Amanhã não é uma data no calen-

dário, não é um lugar aonde vamos chegar. É uma 
construção da qual participamos todos, como pes-
soas, cidadãos, membros da espécie humana. 

E por que um Museu do Amanhã? Porque 
vivemos em uma nova era, em que o conjunto da 
atividade humana tornou-se uma força de alcance 
planetário. Somos capazes de intervir na escala de 
moléculas e de continentes. [...] Desviamos o curso 
de grandes rios, alteramos fl orestas, infl uenciamos 
a atmosfera, transformamos o clima. Habitamos 

Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

H‡ sempre novos patrim™nios?

O Museu do Amanhã foi criado pela prefeitura do Rio de 

Janeiro em 2015. Ele foi instalado na região portuária da cida-

de para ajudar na revitalização da área – assim como o Museu 

Cais do Sertão, instalado na região portuária do Recife. 

A revitalização de uma região é também uma forma de aju-

dar na criação e na proteção de novos patrimônios históricos.

 ❱ Praça Mauá e viaduto 
perimetral na cidade do 
Rio de Janeiro, no estado 
do Rio de Janeiro, em 2010. 
Fotografia tirada antes da 
construção do Museu do 
Amanhã.

 ❱ Região portuária do Rio 
de Janeiro em 2016, com 
vista da Praça Mauá e do 

Museu do Amanhã.
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Revitalização: 

em uma cidade, 
por exemplo, é o 
processo de dar 
nova vida a um 
bairro ou região, 
promovendo 
renovações e 
melhorias.

1  Observe atentamente as fotografias acima e responda no caderno. 

a) Quais são as diferenças entre elas?

b) Pesquise: por que a revitalização dessa área da cidade foi importante? Hou-

ve melhoria na qualidade de vida da população? Houve participação da 

população carioca nessa transformação? Quais setores do poder público 

atuaram para a realização desse projeto? 

1

2

1. a) A fotografia 1 é 
mais antiga e mostra um 
estacionamento, espaço 
onde, posteriormente, foi 
construído o Museu do 
Amanhã. Na fotografia 2, 
após a construção do museu, 
houve melhorias paisagísticas 
no entorno da praça.

1. b) A revitalização foi importante porque 
melhorou a qualidade e o aspecto da 

paisagem. Essa medida atraiu mais pessoas para esse espaço em busca de lazer ou 

trabalho, por exemplo. O projeto foi 
uma iniciativa da Prefeitura do Rio de 

Janeiro e contou com a parceria do governo do estado do Rio de Janeiro e empresas privadas. 
A sociedade participa ocupando esse espaço e contribuindo na sua preservação.280 UNIDADE 4 
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 Orientações didáticas
Explique para os estudantes que 

a existência do Cais do Valongo 
não era desconhecida. Esse local 
foi encoberto pela reurbanização 
da área portuária na primeira dé-
cada do século XX, alguns anos 
após a abolição da escravidão, que 
ocorreu em 1888.

um planeta que vem sendo profundamente modi-

fi cado por nossas ações. Que amanhãs serão ge-

rados a partir de nossas próprias escolhas? 

O Museu do Amanhã oferece uma narrativa 

sobre como poderemos viver e moldar os próxi-

mos 50 anos. Uma jornada rumo a futuros possí-

veis, a partir de grandes perguntas que a Huma-

nidade sempre se fez. De onde viemos? Quem 

somos? Onde estamos? Para onde vamos? Como 

queremos ir? 

Orientado pelos valores éticos da Sustentabi-
lidade e da Convivência, essenciais para a nossa 
civilização, o Museu busca também promover a 
inovação, divulgar os avanços da ciência e publicar 
os sinais vitais do planeta. Um Museu para ampliar 
nosso conhecimento e transformar nosso modo 
de pensar e agir. 

MUSEU DO AMANHÃ. Sobre o museu. 
Disponível em: <https://museudoamanha.

org.br/pt-br/sobre-o-museu>. 
Acesso em: set. 2017.

Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

Locais destinados à preservação da memória, como um museu, uma institui-

ção cultural ou um sítio histórico, são espaços democráticos que podem ajudar 

no desenvolvimento da sociedade e no processo de formação e transformação 

dos indivíduos. Por isso, eles devem ser valorizados e preservados. 

Vejamos o caso recente da transformação do Cais do Valongo, também na 

cidade do Rio de Janeiro, em um Patrimônio Mundial da Humanidade pela 

Unesco. Leia o texto a seguir.

Cais do Valongo, patrimônio mundial no Rio para esquecer o 

horror da escravidão

O Sítio Arqueológico Cais do Valongo, localizado na zona 

portuária do Rio de Janeiro, ganhou neste domingo o título 

de Patrimônio Mundial da Unesco. O lugar foi o principal 

porto de entrada de escravos africanos no Brasil e represen-

ta a exploração e o sofrimento das pessoas que foram trazidas 

à força ao país até meados do século XIX. [...]

O Cais do Valongo foi encontrado em 2011 durante as es-

cavações feitas para a reforma da zona portuária. [...]

Ao ser nomeado patrimônio mundial, o Cais do Valongo 

foi colocado no mesmo patamar que outros lugares reconhecidos pela Unesco 

como locais de memória e sofrimento [...]. 

A nomeação exige que as autoridades brasileiras assumam determinadas 

responsabilidades. “A Unesco recomenda que o Brasil adote ações específicas 

para a gestão dos vestígios arqueológicos, para a execução de projetos paisagís-

ticos [...]”, reconheceu o Itamaraty. “Tais medidas, que contribuirão para a pre-

servação deste importante patrimônio cultural brasileiro, deverão ser implemen-

tadas pelos governos federal, estadual e muni-

cipal, em coordenação com a sociedade civil e 

as comunidades envolvidas.“ [...]

BETIM, Felipe. Cais do Valongo, patrimônio mundial no 

Rio para não esquecer o horror da escravidão. El País, 

10 jul. 2017. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/

brasil/2017/07/09/politica/1499625756_209845.html?id_

externo_rsoc=TW_BR_CM>. Acesso em: jan. 2018.

S’tio arqueol—gico: 

local em que 
vestígios da vida 
humana no passado 
foram descobertos. 
Essas evidências 
podem ser ruínas de 
construções, restos 
de objetos ou mesmo 
de cadáveres 
humanos ou de 
outros animais.

 ❱ Sítio Arqueológico Cais do Valongo, 

na cidade do Rio de Janeiro, no 

estado do Rio de Janeiro, em 2017.
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2  O que era o Cais do Valongo no passado?

3  Por que a transformação desse local em um patrimônio mundial é importante?

O Cais do Valongo era o principal porto de entrada de africanos escravizados no Brasil.

Porque ele representa um local de memória e sofrimento, a exploração e o sofrimento 
das pessoas que foram trazidas à força ao país até meados do século XIX. 281 CAPÍTULO 15
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 Orientações didáticas
Estas páginas abordam os pa-

trimônios naturais, ou seja, sítios 
que devem ser preservados por 
serem excepcionais, pela biodi-
versidade ou por abrigarem espé-
cies animais e vegetais ameaça-
das. Há uma série de patrimônios 
naturais protegidos pelo governo 
brasileiro e pela Unesco. O obje-
tivo do trabalho com o patrimônio 
natural é levar os estudantes a 
respeitar e a valorizar o ambiente 
do lugar onde vivem e a se sentir 
responsáveis pela sua conserva-
ção.

Reforce com os estudantes que 
os patrimônios naturais indicados 
nesta dupla de páginas são dife-
rentes da Cachoeira de Iauaretê. O 
Pantanal e a Mata Atlântica, por 
exemplo, foram tombados por suas 
características próprias de clima, 
relevo, biodiversidade e risco de 
desaparecer. A cachoeira também 
é protegida fisicamente pelo tom-
bamento. Contudo, só foi definida 
como bem imaterial porque vários 
povos indígenas a consideram sa-
grada.

Texto complementar 
O texto a seguir aborda temas importan-

tes para a educação ambiental e para a edu-

cação para o desenvolvimento sustentável. 

Educação para o desenvolvimento 

sustentável 

Com uma população mundial de mais de 

7 bilhões de pessoas e recursos naturais limita-

dos, nós, como indivíduos e sociedades, preci-

samos aprender a viver juntos de forma susten-

tável. [...] A educação para o desenvolvimento 

sustentável (EDS) contribui para mudar a forma 

como as pessoas pensam e agem para um futuro 

sustentável. A EDS signifi ca incluir questões-

-chave sobre o desenvolvimento sustentável no 

ensino e na aprendizagem. 

Isso requer mudanças profundas no modo 

que a educação é frequentemente praticada hoje. 

Esse esforço educacional irá incentivar mudanças 

de comportamento que virão a gerar um futuro 
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 Patrim™nios naturais

Atualmente, existem sete sítios naturais do Brasil que são considerados Patrimônio 

Mundial pela Unesco. São áreas de formações geológicas e regiões que constituem 

habitat de espécies animais e vegetais ameaçadas. Vamos conhecê-las?

 ❱ Cataratas do Iguaçu, que formam um 
conjunto de quedas-d’água localizado na 
fronteira entre Brasil e Argentina. O Parque 
Nacional do Iguaçu localiza-se no estado do 
Paraná. Fotografia de 2014.

 ❱ Praia do espelho na cidade de Porto Seguro, 
estado da Bahia. As florestas tropicais da costa 
atlântica do Brasil são as mais ricas do mundo 
em biodiversidade. Fotografia de 2011.

 ❱ Pantanal. Localiza-se na região dos estados 
de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 
Fotografia de 2017.

 ❱ Vitórias-régias na Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável Mamirauá, em Tefé, estado do 
Amazonas. Fotografia de 2014.
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 ❱ Floresta de Mata Atlântica preservada no 
Parque Estadual Carlos Botelho, São Miguel 
Arcanjo, estado de São Paulo. Fotografia de 2015.
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 Orientações didáticas
Esta é uma excelente ocasião 

para trabalhar a aprendizagem so-
bre o desenvolvimento sustentável. 
Comente que os períodos históri-
cos mencionados na tirinha são: 
povoamento da América; meados 
do século XX, pouco antes ou du-
rante a expansão da fronteira agrí-
cola do Brasil; em nossos dias, 
quando predomina o agronegócio; 
no futuro, quando a vegetação 
estiver devastada.

mais sustentável em termos da integridade am-

biental, da viabilidade econômica e de uma socie-

dade justa para as gerações presentes e futuras. 

Isso representa uma nova visão da educação capaz 

de ajudar pessoas de todas as idades a entender 

melhor o mundo em que vivem, tratando da com-

plexidade e do inter-relacionamento de problemas 

tais como pobreza, consumo predatório, degrada-

ção ambiental, deterioração urbana, saúde, con-

fl itos e violação dos direitos humanos, que hoje 

ameaçam nosso futuro. 

Também requer métodos participativos de en-

sino e aprendizagem para motivar e empoderar 

estudantes a mudar seus comportamentos e tomar 

atitude em favor do desenvolvimento sustentável. A 

educação ambiental promove competências como 

pensamento crítico, refl exão sobre cenários futuros 

e tomadas de decisão de forma colaborativa. 

UNESCO. Educação para o desenvolvimento 

sustentável. Disponível em: <www.unesco.org/new/
pt/brasilia/education/education-for-sustainable-

development/#c155001>. Acesso em: jan. 2018.

Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

 ❱ Ilha de Fernando de Noronha, no estado de 
Pernambuco. Na fotografia, as ilhas Dois Irmãos, 
em 2016.

 ❱ Cerrado e morro do Buracão ao fundo, no 
Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, 
estado de Goiás. Fotografia de 2016.
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Observe atentamente o quadrinho.

Assim também aprendo

ALVES. Cerrado. Disponível em: <http://cerradoemquadrinhos.

blogspot.com.br/2015/10/passado-presente-futuro.html>. 

Acesso em: jan. 2018.
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1  Como o autor da tirinha trata a preservação do Cerrado brasileiro?

2  Em dupla, elaborem uma história em quadrinhos sobre a importância da pre-

servação da natureza e dos patrimônios naturais do Brasil. Resposta pessoal.

O quadrinho mostra o Cerrado em diferentes períodos da história. Há 12 mil anos, 

quando a região era preservada pelas populações indígenas; há 50 anos, quando 

trabalhadores rurais interagiam com a vegetação da região, mas preservavam

 a diversidade; no presente, quando a exploração agrícola da região vem 

acabando com a diversidade da natureza; e, finalmente, em um futuro imaginário 

(e possível) da região, em que a natureza estará devastada, e os seres humanos, 

em consequência disso, extintos.

283 CAPÍTULO 15

5ACGHg19At_MP_U4_C15_266a283.indd   283 2/8/18   8:32 PM



284

Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

MANUAL DO PROFESSOR – UNIDADE 4 | CAPÍTULO 16

 Objetivos do capítulo
• C onhecer os principais órgãos 

governamentais e os canais de 
participação popular responsá-
veis pela busca de soluções para 
os problemas ambientais.

• Distinguir responsabilidades do 
poder público, do setor privado 
e da sociedade na busca de qua-
lidade de vida.

• Discutir propostas para a preser-
vação da natureza, para os pro-
blemas ambientais e para a me-
lhoria da qualidade de vida.

 Habilidades abordadas 
neste capítulo

BNCC
 EF05CI03  Selecionar argu-

mentos que justifiquem a impor-
tância da manutenção da cobertu-
ra vegetal para a manutenção do 
ciclo da água, a preservação dos 
solos, dos cursos de água e da 
qualidade do ar atmosférico.

BNCC
 EF05GE12  Identificar órgãos 

do poder público e canais de parti-
cipação social responsáveis por 
buscar soluções para a melhoria da 
qualidade de vida (em áreas como 
meio ambiente, mobilidade, mora-
dia e direito à cidade), e discutir as 
propostas implementadas por es-
ses órgãos que afetam a comunida-
de em que vive.

BNCC
 EF05HI05  Associar o concei-

to de cidadania à conquista de 
direitos dos povos e das socieda-
des, compreendendo-o como con-
quista histórica.

Tema contemporâneo

• Preservação do meio am-
biente 

 Orientações didáticas
Abordar a natureza por meio da 

imaginação, incentivando os estu-
dantes a reinventar os elementos 
naturais segundo suas experiências 
e expectativas, é uma via de acesso 
lúdica para um tema que é, frequen-
temente, objeto de investigação 
científica. Apesar de não estar com-
prometida com a objetividade, a 
natureza imaginada também pode 
seguir uma coerência dentro de seu 
universo, assim como a natureza in-
vestigada pela ciência.

Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.
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Capítulo

16 Quem cuida do 

ambiente?

Leia o poema do poeta Manoel de Barros. Em seguida, responda às 

questões.

O menino e o rio

O corpo do rio prateia

Quando a lua se abre

Passarinhos do mato gostam

De mim e de goiaba

Uma rã me benzeu

Com as mãos na água

Com fios de orvalho

Aranhas tecem a madrugada

Para iniciar

Era o menino e os bichinhos

Cresci brincando no chão,

Entre formigas

Meu quintal é maior

Do que o mundo

Por dentro de nossa casa

passava um rio inventado.

1  O menino do poema guarda na memória a imagem de um rio inventado. 

Se ele nunca tivesse visto rios, teria inventado um? Explique.

2  Você gosta de inventar brincadeiras com elementos da natureza? 

3  O que precisamos fazer para que, no futuro, as crianças também possam 

conhecer a natureza e brincar assim?

¥ Troque ideias com os colegas: que ações vocês podem desenvolver 

para preservar as áreas verdes próximas à escola?

Resposta pessoal. Provavelmente o menino não teria inventado um rio porque 
não saberia como é um rio. 

Resposta pessoal.

BARROS, Manoel de. 

O menino e o rio. Em: Poesia 

completa. 2. ed. São Paulo: 

Leya Casa da Palavra, 2013.

David Martins/Arquivo da editora

A natureza precisa ser preservada e cuidada 
para que os recursos naturais e os seres vivos de diversas espécies continuem a existir.
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 Orientações didáticas
Conhecer alguns órgãos gover-

namentais, além de canais de parti-
cipação popular, na busca de solu-
ções para o ambiente será um dos 
temas abordados neste capítulo. 

O reconhecimento da atuação 
de cidadãos brasileiros que se des-
tacaram nessa causa e a participa-
ção de cada um na melhoria da 
qualidade de vida deve ser uma 
constante no dia a dia.

As Unidades de Conservação 
(UCs) são áreas naturais protegidas 
do desmatamento. Elas têm a fun-
ção de preservar a natureza, a di-
versidade das espécies, os saberes 
dos povos tradicionais e garantem 
às populações tradicionais o uso 
sustentável dos recursos naturais. 

No Brasil, há mais de 300 UCs 
do tipo parques, florestas e reser-
vas. Elas podem ser do tipo Uni-
dade de Proteção Integral ou de 
Uso Sustentável.

Destaque para os estudantes 
que cerca de 70% das UCs estão 
localizadas na Floresta Amazônica; 
11% no Cerrado; 4% na Caatinga; 
7% na Mata Atlântica; 3,5% em 
ambientes costeiros; 0,5% no Pan-
tanal; e 0,3% nos Pampas, de acor-
do com dados do Ministério do 
Meio Ambiente (Cadastro Nacional 
de Unidades de Conservação,
disponíveis em: <www.mma.gov.br/
areas-protegidas/cadastro-nacional-
de-ucs>; acesso em: jan. 2018).

Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.
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 Conhecendo as Unidades de Conserva•‹o

O Brasil tem alguns órgãos públicos responsáveis por preservar o meio am-

biente, como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (Ibama), o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

(ICMBio) e o Serviço Florestal Brasileiro (SFB). Esses três órgãos estão vinculados 

ao Ministério do Meio Ambiente e têm como objetivo geral conservar e preser-

var as áreas naturais e a diversidade das espécies. Com isso, protegem os sa-

beres dos povos tradicionais e dos indígenas que dependem dessas áreas.

O Ibama atua no monitoramento 

de problemas ambientais, na exe-

cução de programas de educação 

ambiental, no controle do uso dos 

recursos naturais e na criação de 

áreas de preservação ambiental – as 

Unidades de Conservação (UCs).

O SFB participa da gestão de 

áreas florestais e promove o uso sus-

tentável e a ampliação da cobertura 

florestal. O ICMBio atua principal-

mente na gestão das Unidades de 

Conservação, mais especificamente 

nas reservas extrativistas (Resex).

Há duas categorias principais de 

Unidades de Conservação:

 ● UC de Uso Sustentável: áreas com permis-

são para uso consciente dos recursos natu-

rais. São permitidos projetos de educação 

ambiental e visitação turística restrita.

 ● UC de Proteção Integral: áreas totalmen-

te protegidas, em que o uso dos recursos 

naturais só é autorizado pelo Ibama em 

casos especiais.

1  Identifique no mapa a região brasileira que possui a maior parte de sua área 

destinada a UCs. A região Norte, onde está a Floresta Amazônica.

Povos tradicionais:

grupos culturalmente diferenciados e que se 
reconhecem como tais [...], que ocupam e 
usam territórios e recursos naturais como 
condição para sua reprodução cultural, social, 
[...], utilizando conhecimentos [...] gerados e 
transmitidos pela tradição. (Decreto Federal 
n. 6 040 de 7 de fevereiro de 2007.)

Unidade de Conserva•‹o: 

área natural protegida do desmatamento e 
de outras atividades nocivas, como caça e 
pesca ilegal, mineração, etc.

Brasil: Terras Indígenas e 
Unidades de Conservação – 2014
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Elaborado com base em: MMA (2014); FUNAI (2014). Disponível em: 
<www.fl orestal.gov.br/snif/recursos-fl orestais/sistema-nacional-de-

unidades-de-conservacao>. Acesso em: jan. 2018.
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 Orientações didáticas
Nem todos os povos tradicionais 

vivem em áreas de Unidades de 
Conservação. Alguns povos dire-
tamente ligados ao extrativismo 
vivem em UCs, mas outros vivem 
em áreas tituladas para o seu povo, 
como os quilombolas.

Como exemplo de povos tradi-
cionais podemos citar seringueiros, 
caiçaras e ribeirinhos.

Texto complementar
Como subsídio, leia o texto 

abaixo, que trata da importân-
cia da ação da comunidade 
local na preservação do meio 
em que vive.

No extremo sul da Bahia, a 

Resex do Cassurubá [...] desenvol-

ve o Programa de Comunicação 

e Educação Ambiental, tendo à 

frente a Associação de Pescado-

res de Caravelas (Apesca).  [...] As 

ações de comunicação envolvem 

spots em rádios comunitárias e 

comerciais, uso de bicicleta de 

som e de rádio poste, elaboração 

do Mural do Extrativista, apoio 

ao blog-jornal O Samburá, produ-

ção e distribuição de duas carti-

lhas e construção de arquivo de 

imagens da Resex. O Programa 

de Comunicação e Educação Am-

biental incluiu também a realiza-

ção de um seminário sobre polí-

ticas públicas para reservas ex-

trativistas na Bahia, reunindo 

duas outras Resex (Canavieiras e 

Baía do Iguape). Dentre os obje-

tivos estavam o fortalecimento 

das três Resex e o compartilha-

mento de informações sobre as 

políticas públicas existentes e co-

mo acessá-las, de forma a contri-

buir para a melhoria da qualidade 

de vida das populações extrativis-

tas a partir da valorização dos 

recursos naturais e dos saberes 

culturais dessas populações.

BRASIL. Ministério do Meio 
Ambiente. Tornar-se visível: 

estratégia para promover 
articulações e captar recursos. 

Disponível em: <http://
riosvivos.org.br/wp-content/

uploads/2015/12/caderno5.pdf>. 
Acesso em: jan. 2018.

Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

Entre as UCs de Uso Sustentável existem as Reservas Extrativistas (Resex), 

áreas reservadas em que os povos tradicionais podem continuar trabalhando 

em harmonia com a natureza.

Seringueiros, caiçaras, castanheiros e ribeirinhos são exemplos de povos 

tradicionais cuja principal atividade é o extrativismo. Os seringueiros extraem o 

látex (líquido de uma árvore que se chama seringueira); os caiçaras são pesca-

dores do litoral brasileiro; os castanheiros buscam vários tipos de castanhas, 

como a castanha-do-pará; e os ribeirinhos pescam peixes e crustáceos dos rios.

As Resex são exemplos de como é possível usar os recursos naturais de forma 

cuidadosa e consciente, para que as florestas não sejam devastadas e as pessoas 

mantenham seu modo de vida e sua cultura.

 ❱ Vista aérea de parte da 
Reserva Extrativista Marinha 
de Corumbau, no município 

de Prado, no estado da Bahia. 
Fotografia de 2017. 

 ❱ Homem ribeirinho segura 
cachos de açaí na Reserva 
Extrativista Tapajós-Arapiuns, 
no município de Santarém, 
no estado do Pará. 
Fotografia de 2017.
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 Orientações didáticas
As Unidades de Conservação 

brasileiras estão organizadas de 
acordo com o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação (SNUC), 
criado em 2000 pela Lei n. 9 985. O 
sistema abrange todas as UCs bra-
sileiras, federais, estaduais e muni-
cipais, e é composto de 12 grandes 
categorias de classificação. De 
acordo com o Ministério do Meio 
Ambiente, o SNUC tem os seguin-
tes objetivos:

• Contribuir para a conservação 

das variedades de espécies bioló-

gicas e dos recursos genéticos no 

território nacional e nas águas 

jurisdicionais;

• Proteger as espécies ameaçadas 

de extinção;

• Contribuir para a preservação e 

a restauração da diversidade de 

ecossistemas naturais;

• Promover o desenvolvimento 

sustentável a partir dos recursos 

naturais;

• Promover a utilização dos princí-

pios e práticas de conservação da 

natureza no processo de desen-

volvimento;

• Proteger paisagens naturais e 

pouco alteradas de notável beleza 

cênica;

• Proteger as características rele-

vantes de natureza geológica, 

morfológica, geomorfológica, es-

pe leo lógica, arqueológica, pa-

leontológica e cultural;

• Recuperar ou restaurar ecossis-

temas degradados;

• Proporcionar meio e incentivos 

para atividades de pesquisa cien-

tífi ca, estudos e monitoramento 

ambiental;

• Valorizar econômica e socialmen-

te a diversidade biológica;

• Favorecer condições e promover 

a educação e a interpretação am-

biental e a recreação em contato 

com a natureza; e

• Proteger os recursos naturais ne-

cessários à subsistência de popu-

lações tradicionais, respeitando e 

valorizando seu conhecimento e 

sua cultura e promovendo-as so-

cial e economicamente.

Disponível em: <www.mma.gov.br/
areas-protegidas/sistema-nacional-de-

ucs-snuc>. Acesso em: jan. 2018. 

Site

Consulta por UCs – Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: <www.mma.gov.br/
areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs/consulta-por-uc>. Acesso em: jan. 2018. 

A página do MMA possibilita a pesquisa por UCs em todo o território brasileiro, tra-
zendo localização, área, legislação referente, principal bioma, entre outras informações.

Sugestão de... 

Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

São exemplos de UCs de Proteção Integral: 

 ● Estações Ecológicas: áreas destinadas à preservação, à realização de pesqui-

sas científicas e a visitas educacionais.

 ● Reservas Biológicas: áreas destinadas à preservação e a visitas educacionais.

 ● Parques Nacionais: áreas destinadas à preservação dos ecossistemas e sítios 

de beleza cênica. São permitidas visitas. 

 ● Refúgios da Vida Silvestre:êáreas destinadas à proteção de ambientes, com 

o objetivo de assegurar a existência ou reprodução de espécies ou comunida-

des da flora e da fauna. São permitidas visitas.

2  Voc• conhece alguma UC no seu estado ou munic’pio?  Resposta pessoal.

 ❱ O Refúgio da Vida Silvestre da Ilha dos Lobos, no 
estado do Rio Grande do Sul, é a menor UC do país. 
Essa UC contribui para a preservação de leões-
-marinhos e lobos-marinhos. Fotografia de 2016.

 ❱ A Reserva Biológica Poço das Antas possui 
grande população de mico-leão-dourado,
no município de Silva Jardim, no estado
do Rio de Janeiro. Fotografia de 2016. 

 ❱ Área dentro do Parque Nacional da Chapada 
dos Veadeiros, no município de Alto Paraíso de 
Goiás, no estado de Goiás. Fotografia de 2017. 

 ❱ Gaivotas na Estação Ecológica de Jureia-Itatins, 
no município de Peruíbe, no estado de São Paulo. 
Fotografia de 2016. 
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 Orientações didáticas
É comum os estudantes terem a 

ideia de que todas as áreas de con-
servação têm características de ve-
getação similares. Aproveite as ima-
gens e os textos desta página para 
explorar a ideia de que o aspecto da 
vegetação varia nos diferentes par-
ques nacionais, constituindo assim 
paisagens bem características.

Comente que o Parque Nacional 
de Itatiaia foi o primeiro parque cria-
do no Brasil e apresenta, dentro de 
sua área, regiões cuja vegetação 
possui aspectos muito distintos.

Atividade complementar
Convide duplas de estudan-

tes a pesquisar um parque na-
cional. Além de um pequeno 
texto apresentando a área, os 
estudantes devem trazer ima-
gens sobre o parque pesqui-
sado, nas quais seja evidente o 
aspecto da vegetação. Essas 
imagens podem ser comparti-
lhadas no mural da sala de aula. 
Dessa maneira, o mural oferece-
rá um panorama da diversidade 
de paisagens no território nacio-
nal e evidenciará as caracterís-
ticas da vegetação de diferen-
tes Unidades de Conservação.

Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

A import‰ncia das Unidades de Conserva•‹o

1  Alguns estudantes começaram a fazer um mural sobre parques nacionais no 

Brasil. Observe o aspecto da vegetação nas imagens abaixo e depois comple-

te as lacunas dos textos. Use os termos do quadro.

cactos  plantas rasteiras  árvores  plantas aquáticas  Mata Atlântica
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 O Parque Nacional do Jaú 
possui áreas com floresta 
tropical: com vegetação bem 
diversificada e grandes 

árvores .

 No Parque Nacional do 
Pantanal Mato-Grossense 
há regiões de vegetação 
rasteira, com aspecto de 
pasto, e lagoas com 

plantas aquáticas .  No Parque Nacional da 
Lagoa do Peixe há áreas de 
campo com vegetação típica 
dos Pampas, composta 
principalmente de gramíneas 
de pequeno porte e 

plantas rasteiras .
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 Em algumas áreas do Parque Nacional de 

Itatiaia há o predomínio de Mata

Atlântica , 
com vegetação de aspecto exuberante.
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 O Parque Nacional da Serra da Capivara  
está em uma área com baixa ocorrência de 
chuvas e de aspecto árido, típicos da 
Caatinga. A vegetação tem aparência 
espinhenta, esbranquiçada e com muitos 

cactos .
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Mapa: Banco de imagens/Arquivo da editora
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Elaborado com base em: IBGE. Atlas geogr‡fico escolar. 
Rio de Janeiro, 2012.
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Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

A vegetação é essencial para a manutenção de outro recurso fundamental: a água.  

Saiba mais

1  Que categoria de área protegida é citada no texto? Pesquise mais sobre ela. 

2  De acordo com o texto, por que é importante a preservação da vegetação? 

A importância da mata ciliar

[...] Tais formações vegetais são [...] Área de Preservação Permanente (APP): [...] uma 

“área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de 

preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversi-

dade [...], proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas”. [...]

[...] As matas ciliares são essenciais para os ecossistemas e os recursos hídricos 

[...]. As florestas ribeirinhas protegem o solo [...], pois as raízes das plantas retêm 

o solo e impedem a erosão. Toda floresta produz ainda outro tipo de proteção 

contra a erosão: a serrapilheira. Trata-se da camada de matéria orgânica em de-

composição (resíduos vegetais e folhas mortas) que cobre o solo [...].

[...] As florestas ribeirinhas ocupam as beiras de rios e nascentes e, com isso, for-

mam verdadeiros corredores usados por espécies da fauna e flora [...]. A situação 

beira-rio também permite interações entre ecossistemas terrestres e aquáticos [...].

Por fim, estudos indicam que as matas ciliares reciclam nutrientes e, com isso, 

também cumprem o papel de filtro ambiental. Dessa forma, os poluentes utilizados 

nas atividades agrícolas [...] são retidos e filtrados pela vegetação, reduzindo a 

contaminação dos recursos hídricos.

PANIZZA, A. C. A importância da mata ciliar. Carta Educação. Disponível em:
<www.cartaeducacao.com.br/aulas/a-importancia-da-mata-ciliar>. Acesso em: jan. 2018. 

 ❱ Vista aérea de parte 
da Serra da Canastra. 
Na fotografia, observa-se 
a preservação da 
vegetação ao longo das 
duas margens do rio São 
Francisco e algumas áreas 
desmatadas além desse 
trecho, no município de 
São Roque de Minas, no 
estado de Minas Gerais, 
em 2017.  
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de morro, entre outras formações. Para saber mais, consulte: 
<www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/27468-o-que-e-uma-area

-de-preservacao-permanente>. Acesso em: jan. 2018.

Porque a vegetação, segundo o texto, protege o solo da erosão, aumenta a 

interação entre ecossistemas terrestres e aquáticos (nas margens dos rios) e fi ltra 
poluentes que contaminariam recursos hídricos.

1. O texto cita as Áreas de Proteção Permanente (APPs). O Código Florestal estabelece 
como APPs o entorno de rios, lagos e nascentes, as restingas, os mangues, os topos 

289 CAPÍTULO 16

 Orientações didáticas
Leia o texto com os estudantes 

e pergunte o que eles entenderam 
antes de iniciar as questões. Nes-
se momento, é interessante reto-
mar alguns conceitos sobre água, 
vegetação e proteção do solo. 
Aproveite a discussão para rela-
cionar o tema à importância das 
UCs, bem como à preservação das 
demais áreas urbanas.
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 Orientações didáticas
Muitos parques nacionais foram 

criados em locais nos quais já havia 
moradores que, de alguma manei-
ra, exploravam os recursos da re-
gião. Assim, apesar de, por princí-
pio, nessas UCs não ser permitida 
a exploração de recursos, na práti-
ca existem exceções a essa regra.

Texto complementar
Projeto corredores ecológicos

Corredores Ecológicos são áreas que pos-

suem ecossistemas fl orestais biologicamente 

prioritários e viáveis para a conservação da 

biodiversidade na Amazônia e na Mata Atlân-

tica, compostos por conjuntos de unidades de 

conservação, terras indígenas e áreas de inters-

tício. Sua função é a efetiva proteção da natu-

reza, reduzindo ou prevenindo a fragmentação 

de fl orestas existentes, por meio da conexão 

entre diferentes modalidades de áreas protegi-

das e outros espaços com diferentes usos do 

solo.

[...]

A implementação desses Corredores foi 

priorizada com o propósito de testar e abordar 

diferentes condições nos dois principais biomas 

e, com base nas lições aprendidas, preparar e 

apoiar a criação e a implementação de demais 

corredores.

Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

Você acha importante criar parques nacionais?

Sim, a criação de um parque nacional pode contribuir bas-
tante para evitar a degradação de uma região. Nele são per-
mitidos somente a realização de pesquisas científicas e o de-
senvolvimento de atividades de educação ambiental, de re-
creação em contato com a natureza e de turismo ecológico.

Existem outras maneiras de promover a
conservação ambiental?

Em algumas Unidades de Conservação é permitido ao ser 
humano utilizar os recursos naturais, porém de maneira que 
não degrade o ambiente. É aquilo que consideramos “uso 
sustentado”. As reservas extrativistas e as reservas de desen-
volvimento sustentável são alguns exemplos.

O que é necessário para explorar recursos do
ambiente de maneira sustentável?

É importante que ecólogos, outros cientistas e moradores 
da região trabalhem conjuntamente na criação de um “plano 
de manejo”, ou seja, um plano de exploração dos recursos que 
não degrade a área que se deseja conservar.

Essa atitude é melhor do que proibir totalmente a exploração dos
recursos de uma região?

Na minha opinião, diferentes modelos de Unidades de Conservação podem ser válidos 
para diferentes situações. Por exemplo, existem pessoas que vivem há muitos anos em
áreas que se pretende conservar e tiram seu sustento dos recursos dessas áreas. Esse é
um problema de difícil resolução: não considerar a condição dos moradores da região 
pode levar à adoção de um modelo de Unidade de Conservação inadequado.

Você sabe por que é importante que parques nacionais existam?

Para conhecer um pouco mais sobre os parques 

nacionais e outras Unidades de Conservação, leia 

a entrevista a seguir, que foi feita com uma ec—loga.

Com a palavra...

 ❱ A ecóloga Nina 

Nazario.
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2  De acordo com o texto, o que significam as expressões “uso sustentado” e 

“plano de manejo”? Converse com o professor e os colegas e, no caderno, 

escreva o que entendeu sobre esses termos.

Ec—logo: 

profissional que estuda as 
interações dos seres vivos entre si e 
com a parte não viva do ambiente.

Livro

Convivendo com a 

Ecologia. Gwenaelle 
Boulet, Laure Saint-Marc 
e Nathalie Tordjman. São 
Paulo: Ática, 2010.

Sugestão de…
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 Orientações didáticas

Pesquise
Aproveite para discutir a impor-

tância das UCs do estado onde os 
estudantes moram. Solicite que 
pesquisem o tipo de UC, a diversi-
dade de plantas e animais e as ati-
vidades realizadas nela. Se achar 
interessante, uma maneira de apro-
fundar a atividade é organizar a 
turma em grupos de modo que 
cada grupo fique responsável pela 
pesquisa de uma UC. Depois, pro-
mova uma roda de conversa para 
que as pesquisas sejam comparti-
lhadas com o restante da turma.  

Site

Projeto Tamar. Disponível 
em: <www.tamar.org.br>. Aces-
so em: jan. 2018.

Para obter mais informações 
sobre as ações do Projeto Ta-
mar, acesse o site.

Sugestão de... 

Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

 Outras ações de preservação ambiental

Outra atribuição muito importante do ICMBio é evitar que espécies da fauna 

e da flora entrem em extinção. Apoiado pelo ICMBio, o Projeto Tamar, por exem-

plo, cuida da preservação das tartarugas marinhas em todo o litoral do Brasil.

As sedes de pesquisa e visitação do Projeto Tamar estão 

situadas em áreas de alimentação, reprodução e desova de 

espécies de tartarugas marinhas, como Fernando de Noronha 

(PE), Aracaju (SE), Praia do Forte (BA), Regência (ES), Ubatuba 

(SP) e Florianópolis (SC).

Desova: 

momento em que 
as tartarugas 
põem os ovos.

 ❱ Sede do Projeto Tamar 
da Barra da Lagoa, em 
Florianópolis, no estado 
de Santa Catarina. 
Fotografia de 2016. 
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 Em duplas, pesquisem informações sobre animais em extinção. Anotem suas 

descobertas abaixo e depois compartilhem com a turma. 

1  Quais são as principais ações dos seres humanos que podem causar a extinção 

de espécies? 

Resposta pessoal.

2  Quais espécies de seres vivos estão ameaçadas de extinção no estado em que 

vocês moram? 

Resposta pessoal.

Pesquise

Site

Criança e natureza. 

Disponível em: <https://

criancaenatureza.org.br/>. 

Acesso em: jan. 2018.

Sugestão de…

291 CAPÍTULO 16

A participação das populações locais, com-

prometimento e conectividade são elementos 

importantes para a formação e manutenção dos 

corredores na Mata Atlântica e na Amazônia.

[...]

Para atingir este objetivo, o Projeto Corre-

dores Ecológicos desenvolve uma abordagem 

abrangente, descentralizada e participativa, per-

mitindo que governo e sociedade civil comparti-

lhem a responsabilidade pela conservação da 

biodiversidade, podendo planejar, juntos, a uti-

lização dos recursos naturais e do solo; envol-

vendo e sensibilizando instituições e pessoas, 

criando parcerias em diversos níveis: federal, 

estadual, municipal, setor privado, sociedade 

civil organizada e moradores de entorno das áre-

as protegidas.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Projeto 

corredores ecol—gicos. Disponível em: 

<www.mma.gov.br/areas-protegidas/

   programas-e-projetos/projeto-corredores-

ecologicos>. Acesso em: dez. 2017.
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A fim de contribuir para a proteção à natureza brasileira, você pode ter hábi-

tos sustentáveis, estar atento às ações do governo e ainda agir em conjunto com 

uma ONG.

As organiza•›es n‹o governamentais (ONGs) são associações formadas por 

membros da sociedade civil com o objetivo de participar da solução de proble-

mas relacionados ao ambiente, à saúde, à educação, aos direitos humanos, 

entre outros. Essas organizações não dependem dos governos para se manter.  

Elas procuram negociar com governos e grandes empresas a adoção de medi-

das voltadas à melhoria da qualidade de vida da população. 

Algumas ONGs, por exemplo, atuam na preservação de espécies em extinção; 

outras, no controle e na fiscalização do desmatamento (como a SOS Mata 

Atlântica); outras, na difusão e na defesa do modo de vida e da cultura indígena 

e dos povos tradicionais (como o Instituto Socioambiental – ISA). 

Interna cionalmente, podemos destacar a Conservation Interna tional (Conser-

vação Internacional), a WWF e o Greenpeace, que também mantêm atividades 

no Brasil.

1  Em grupos, façam o que se pede. 

• Vocês conhecem o trabalho de alguma ONG que atue na defesa do ambien-

te no município ou estado onde moram? Respostas pessoais.

• Pesquisem informações sobre o trabalho e a área de atuação dessa ONG. 

• Depois, elaborem um cartaz sobre ela. 

 ❱ Voluntários 
participam de 
ação de limpeza 
da praia de 
Copacabana, 
no município do 
Rio de Janeiro, 
no estado do 
Rio de Janeiro. 
O evento foi 
patrocinado por 
uma ONG. 
Fotografia 
de 2017.
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 Orientações didáticas
Inicialmente, incentive os estu-

dantes a pesquisar ONGs que 
atuam na região ou no estado 
onde moram. Caso eles não encon-
trem nenhuma, peça que façam o 
trabalho sobre uma ONG atuante 
no Brasil.

Como eles estão trabalhando 
em grupos, é possível verificar as 
instituições escolhidas e certificar-
-se de que cada grupo esteja pes-
quisando uma ONG diferente para 
garantir a diversidade.
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 Orientações didáticas

Atividade 2

Os elementos citados fazem par-
te de parâmetros que podem ser 
utilizados para avaliar a qualidade de 
vida de um bairro, município, estado 
ou país. Analise com os estudantes 
cada um desses elementos, buscan-
do compreender quais aspectos 
podem ser melhorados e quais já 
foram conquistados pela população.

Desafio
Verifique se os grupos escolhe-

ram ações diferentes. Caso mais de 
um grupo escolha a mesma ação, 
poderão trabalhar em conjunto. 
Certifique-se de que a ação seja 
realmente factível. Pode-se criar 
uma campanha para limpar uma 
praça, plantar árvores, organizar 
uma festa comunitária. Pode ser 
interessante envolver a escola 
como um todo e as famílias ou res-
ponsáveis.

Texto complementar
Sobre a ideia de sustentabilidade, leia o texto a seguir.

A sustentabilidade é mais discutida que a segurança ambiental. Ela 

refere-se à polêmica em torno do conceito de desenvolvimento susten-

tável [...]. Esse conceito é aplicado para a gestão das cidades, daí a ex-

pressão cidades saudáveis e sustentáveis, para a produção industrial, 

por meio de leis que regulam a atividade, para a produção agrícola, em 

que os resultados são satisfatórios com a retomada de técnicas simples 

e para a avaliação dos impactos ambientais gerados pelo uso intensivo 

do solo e pelo emprego de defensivos agrícolas. Mas sua maior relevân-

cia consiste em apontar a necessidade de manter o planeta em condições 

de habitabilidade aos que estão por vir. O desenvolvimento sustentável 

permite vislumbrar novas perspectivas que levam a um repensar das 

práticas atuais, reformulando um complexo sistema de valores sociais, 

econômicos, políticos e ambientais.

RIBEIRO, Wagner Costa. Geografia política e gestão internacional dos 
recursos naturais. Estudos Avan•ados, v. 24, n. 68, 

São Paulo, 2010. Disponível em: <www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S0103-40142010000100008&lng=

pt&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: jan. 2017.

Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

 Melhorias na qualidade de vida

Você aprendeu que precisamos cuidar da natureza e dos recursos que ela 

oferece: ar, solo, água, espécies animais e vegetais. Não podemos continuar a 

modificar o ambiente e a explorar os recursos naturais sem pensar no impacto 

de nossas ações. Cuidar do ambiente é fundamental para que nós e as gerações 

futuras possamos ter qualidade de vida. 

1  Leia o poema a seguir e converse com os colegas: sobre o que o poema trata?

Se gastar tudo, nada resta.

Se a gente só destruir, aí mesmo é que não presta.

Para dominar o ar e a água, o calor e a terra,

Vivendo em paz sem ser em guerra, 

O homem tem que 

Proteger planta e bicho.

Senão, acaba tudo virando um lixo.

MACHADO, Ana Maria. Gente, bicho, planta:

o mundo me encanta. São Paulo: Global, 2009. p. 35.

2  Perceber o entorno pode ser o primeiro passo para melhorar a qualidade de 

vida. Observe o trajeto que você faz cotidianamente de casa para a escola. 

Nesse percurso é possível observar: Respostas pessoais.

 ● ruas arborizadas?

 ● lixo nas ruas?

 ● pouco ou muito barulho?

 ● muitas propagandas e placas?

 ● muitas opções de transporte?

 ● fácil acesso a água potável?

 ● fácil acesso a rede de esgotos?

 ● opções de lazer e esporte?

Desafio

Você está preparado para um grande desafio? Então, mãos à obra!

Formem grupos e escolham uma ação pela qual vocês poderiam se responsabili-

zar para a melhoria da qualidade de vida do bairro da escola em que você estuda. 

Depois, com o professor, organizem-se para colocar esse plano em prática! Sigam 

estas etapas.

•  Qual é o objetivo do grupo e quando pretendem atingi-lo? Respostas pessoais.

•  Com quem precisarão falar para esse objetivo ser alcançado?

•  Que material será necessário? Quem poderá ajudá-los a adquirir esse material?

Resposta pessoal.

293 CAPÍTULO 16
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 Orientações didáticas

Peça aos estudantes que leiam 
os itens e os associem às imagens. 
Incentive-os a compartilhar com 
os colegas o que se lembram de 
cada tópico. Desse modo, a con-
fiança em relação àquilo que eles 
mesmos sabem e aprenderam é 
estimulada, além de proporcionar 
um panorama dos temas que 
eventualmente não estejam claros 
e precisem ser retomados.

Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

Nesta unidade, você aprendeu:

 ● sobre o uso da água, a poluição des-

se recurso e a utilização de outros 

recursos no cotidiano. 

 ● sobre a importância da preservação 

de patrimônios históricos.

 ● sobre a importância da preservação 

de patrimônios naturais.

 ● sobre alguns problemas ambientais e 

o que podemos fazer para diminuí-los.

 ● que devemos preservar os patrimô-

nios imateriais.

 ● o que são Unidades de Conservação 

(UCs).
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 Orientações didáticas

Com estas atividades, os estu-
dantes terão oportunidade de 
retomar, registrar e organizar o 
que foi estudado ao longo da uni-
dade, por meio da escrita e da 
representação gráfica ao formular 
suas respostas.

Aproveite este momento de re-
flexão para integrar e reforçar a im-
portância da preservação da cultu-
ra, dos patrimônios e do ambiente.

Reprodução do Livro do Estudante em tamanho reduzido.

Para rever os conteúdos que você aprendeu, faça as atividades. 

1  Qual é o significado da palavra cidadania?

Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes respondam que cidadania é a 

qualidade de ser cidadão com consciência de seus direitos e deveres. Significa 

também participar ativamente da sociedade; algo que envolve as pessoas e o

governo.

2  Você acha que pode contribuir para a diminuição da poluição do ar? Explique.

Resposta pessoal. 

3  Como você acha que pode contribuir para a preservação dos patrimônios culturais e 

naturais da humanidade? 

Resposta pessoal. 

4  Desenhe no espaço abaixo o que você mais gostou de aprender nesta unidade. 

Desenho do estudante.

 O QUE ESTUDAMOS 295
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ALMEIDA, R. D. Do desenho ao mapa: iniciação carto-
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BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei 
n. 8.069, de 13 de julho de 1990, publicada no Diário 
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