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ASSIM É O MEU PAÍS... 

Gustavo Laureano da Silva nasceu em 10 de dezembro de 1939, em 

Petrolândia (PE). Nascido e criado em fazenda, desde pequeno aprendeu com 

os seus pais as técnicas do plantio. Trabalhou em diversos tipos de 

cultivo até se tornar um dos primeiros técnicos agrícolas nas vinícolas 

nordestinas. 

 

Comecei a trabalhar com uva ainda em 1964, com uns cabras italianos que 

tinham indústria grande em São Paulo e vinham pra cá pra ensinar o 

pessoal. Eu que sempre fui interessado, aprendi. Foi a primeira colheita 

daqui do Nordeste. A primeira colheita de uva irrigada pelo São 

Francisco, porque esse rio é a riqueza do Nordeste. 
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Antônia Nunes Café nasceu em 1.º de novembro de 1939, em Casa Nova (BA), 

no antigo bairro da Barra da Cruz, um dos locais inundados pela 

construção da barragem de Sobradinho. Muitos moradores foram levados para 

agrovilas distantes até 700 Km dali. Um tempo depois, muitas pessoas 

decidiram retornar para sua região de origem, e Antônia foi uma delas. 

Lembro que, quando cheguei de volta, não tinha ninguém no lugar, só um 

monte de água. Você não via mais nada, o rio cobriu tudo, os pés de 

árvores morreram, tudo coberto, que você nem enxergava nada. Eu só sabia 

qual era a direção das coisas por cima da areia do morro: ali era a minha 

casa, ali era a casa de fulano, porque a gente antigamente subia no 

morro, pegava lenha e botava os bodes de cima pra baixo. Então a gente 

marcava a direção. Ah, quando eu vi tudo alagado, eu chorei um bocado. 
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Adaptado - Imagens e histórias da obra de SANTOS, José. Memórias de 

brasileiros: uma história em todo canto. São Paulo: Petrópolis. Museu da 

Pessoa. 2008. 

 

ASSIM É O MEU PAÍS... 

 

Yaguarê Yamã nasceu no dia 3 de outubro de 1973, na aldeia Yãbetué, no 

município de Nova Olinda do Norte (AM), região dos índios maraguás. Sua 

mãe era maraguá e seu pai era sateré-mawé, de modo que ele pertence a 

esses dois povos. Depois de passar uma infância de muito contato com a 



natureza, nadando em rios e comendo frutas no pé, Yaguarê mudou-se para 

Parintins, onde começou os seus estudos formais e aprendeu a falar 

português. Mais tarde, ganhou uma bolsa para estudar Geografia em uma 

faculdade de São Paulo. Sofreu muito com o clima e a solidão na capital 

paulista. Vendo-se sozinho, passou a frequentar a internet, onde conheceu 

Renata, uma amiga internauta que acabou por se tornar sua esposa. Juntos, 

eles foram morar no estado natal de Yaguarê. 

 

Ailton Alves Lacerda Krenak nasceu em 29 de setembro de 1953, na região 

do Córrego Itabirinha, bacia do Rio Doce, divisa de Minas Gerais com o 

Espírito Santo, no povoado indígena Krenak. Tornou-se uma das maiores 

lideranças na luta pelos direitos indígenas. O Córrego Itabirinha é muito 

importante. Ele leva nossas ideias, pedidos, lembranças, lamentações para 

o Rio Doce, que depois despeja tudo no mar. Antes de os brancos chamarem 

o Rio Doce de Rio Doce, os boruns chamavam o rio de Watu. Nós vivemos na 

região do Watu, entre Minas Gerais e Espírito Santo. Não somos nem 

mineiros, nem capixabas. Vivemos aqui muitos anos antes dos portugueses 

chegarem no Brasil. 

Adaptado - Imagens e histórias da obra de SANTOS, José. Memórias de 

brasileiros: uma história em todo canto. São Paulo: Petrópolis. Museu da 

Pessoa. 2008. 
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ASSIM É O MEU PAÍS... 

Maria Jovita Braga Ocon nasceu em 14 de fevereiro de 1921, na aldeia 

indígena Limão Verde, na cidade de Aquidauana (MS), e assistiu a todo o 

processo de colonização da região da cidade. Como a família tinha muitos 

filhos, foi criada por uma tia. E só com a morte dela é que descobriu os 

verdadeiros pais. Com eles morou pouco tempo, pois se casou aos 15 anos 

com Gilberto, um uruguaio. Do Mato Grosso do Sul, já com um filho, o 

casal foi para Juiz de Fora (MG). Mais tarde, a família migrou para São 

Paulo e acabou, em seguida, retornando para o Mato Grosso do Sul. 

Tentando ainda uma vida melhor, partiram novamente para o Paraguai, em 

uma viagem de dez dias de carreta. Após um tempo, insatisfeitos, voltaram 

ao Brasil, primeiro ela e o filho Ney e mais tarde seu marido. 

Permaneceram em Aquidauana por seis anos e, junto com outros três filhos, 

a família rumou para Barretos (SP). Por lá, permaneceram por dez anos. 

Após 48 mudanças, numa última jornada rumaram para a região central do 

estado de São Paulo, na cidade de Ibitinga. É lá que Dona Maria Jovita 

conseguiu, finalmente, se estabelecer e tornar famoso o bordado da 

cidade. 
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Izabel Mendes da Cunha nasceu no dia 3 de agosto de 1924, na zona rural 

de Porto Volantes, atual distrito de Santana do Araçuaí (MG). Quando era 

pequena, a sua cidade não era conhecida por ninguém. Izabel aprendeu a 

cerâmica com a mãe. Mas, não contente em fazer panelas e outras peças 

utilitárias, a menina começou a fazer bonecas para brincar. Sua enorme 

vontade de brincar de bonecas tornou-a uma grande especialista em moldar 

as formas femininas em barro. Mais velha, tomou a Rodovia Rio-Bahia e foi 



tentar vender as suas primeiras peças, o que conseguiu fazer depois de 

muito esforço. Não demorou muito para que o mundo começasse a reconhecer 

o seu valor. Tornou-se uma artista conhecida internacionalmente, mas não 

abandonou a sua cidade natal, onde atualmente se vê, na praça central, 

uma estátua da artista. 
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Adaptado - Imagens e histórias da obra de SANTOS, José. Memórias de 

brasileiros: uma história em todo canto. São Paulo: Petrópolis. Museu da 

Pessoa. 2008. 

 

ASSIM É O MEU PAÍS... 

 

Marcado pela diversidade de culturas! 

 

Após a leitura, escolha uma história e transcreva, nas linhas abaixo, a 

passagem que evidencia a nossa diversidade cultural. 

 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

 

Todas essas culturas convivem no espaço territorial brasileiro! Nas 

próximas páginas, você vai conhecer a organização político-administrativa 

do nosso país! 

Adaptado - Imagens e histórias da obra de SANTOS, José. Memórias de 

brasileiros: uma história em todo canto. São Paulo: Petrópolis. Museu da 

Pessoa. 2008. 
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ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO BRASIL 

Para estudarmos o espaço geográfico brasileiro, precisamos entender, 

também, como o nosso território está organizado, ou seja, como é a sua 

divisão político-administrativa. 



 

Você sabia 

 

? 

 

Que a divisão política e administrativa do Brasil nem sempre foi a mesma? 

Do século XVI ao século XX, o país teve diversas divisões político-

administrativas como as donatárias, as capitanias hereditárias, as 

províncias e finalmente os Estados, os Distritos e os municípios. Observe 

o quadro abaixo. Ele resume, por período, as transformações ocorridas na 

divisão político-administrativa brasileira. 

 

DIVISÃO POLÍTICA DO BRASIL: 1534 - 1940 
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REGIME POLÍTICO Brasil Colônia Brasil Vice-Reinado Brasil Império 1.º 

Reinado 2.º Reinado Brasil República 

 

ÉPOCAS Século XVI Século XVII Século XVIII Séculos XIX e XX (1.ª metade) 

 

UNIDADES POLÍTICAS Donatárias Donatárias ou capitanias Colônia Capitanias 

Colônias Províncias Províncias Município Neutro Estados Distrito Federal 

Territórios 

 

NÚMERO 14 15 1 19 1 19 20 1 20 1 1 

 

Século XIX e XX 
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Adaptado de http://www.ibge.gov.br/ibgeteen/pesquisas/geo/divisao.html 

 

Além da divisão em estados, o Brasil pode ser dividido em regiões. Ao 

longo da história do nosso país, tivemos algumas modificações na forma de 

regionalizar o Brasil. Observe atentamente os mapas abaixo. 

 

1913 

 

1940 

 

1945 

 

1950 

 

1970 

 

1990 

 

A divisão regional é utilizada para facilitar a análise e a intervenção 

no espaço, principalmente num país de grandes extensões como o nosso. Na 

medida em que ocorrem transformações no espaço, torna-se necessária a 

reconsideração de novas divisões político-administrativas, podendo 

resultar na criação de novos estados, novos municípios e na definição de 

uma nova divisão regional. 
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Almanaque Abril 2009. p. 651 
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ATUAL DIVISÃO REGIONAL 

O nosso país é dividido em cinco grandes regiões administrativas, com 

características político-administrativas, naturais e socioeconômicas 

próprias. O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) também 

reconhece outra forma de dividir o Brasil. São as regiões geoeconômicas 

que dão ênfase às características econômicas de cada parte do país. 

http://www.educopedia.com.br 

 

Veja os mapas brasileiros divididos das duas formas: em regiões 

administrativas e em regiões geoeconômicas. REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO 

IBGE COMPLEXOS GEOECONÔMICOS 
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IBGE. Atlas Geográfico Escolar, p. 97, 2004. IBGE. Atlas Geográfico 

Escolar. P. 160. 2004. 

 

ATUAL ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO BRASIL 

Procure no Atlas Geográfico Escolar ou no seu livro didático a 

localização dos estados do Brasil e preencha o mapa. 

 

IBGE, 2010. 

 

http://www.ibge.gov.br/ibgeteen/mapas/ 
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O Brasil está localizado na América do Sul. Preencha, no mapa, o nome dos 

países que integram a região. 

 

Quais os únicos países da América do Sul que NÃO fazem fronteira com o 

Brasil? ___________________________________________ 

___________________________________________ Qual o nome do oceano que 

banha o Brasil? Assinale no mapa a sua localização. 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

http://www.geografiaparatodos.com.br/img/mapasm/america_latina_jun.jpg 
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IBGE, 2010. 
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http://www.educopedia.com.br 

 

CAÇA-CONHECIMENTO 

1- É utilizada para facilitar a análise e a intervenção no espaço, 

principalmente num país de grandes extensões como o nosso. 2- O Brasil 

possui quantos estados? 3- Qual o nome da região político-administrativa 

em que está localizada a nossa região? 4- O Brasil está localizado em que 

continente? 

 

C O D E A V V A U A D O 

 

H R I O O I R G T M I A 

 

K L V V M N O R P E T I 

 

N L I I G T O I E R U P 

 

A N S M E E L C R I E A 

 

K A A E X E I Q I C S C 

 

N H O N Ç S H D U A Á O 

 

D J R T O E A K R N R A 

 

V K E O R I J U B O E G 

 

E L G S T S I H A U A P 

 

R Ç I S A K A A N Y S C 

 

D E O J R K O K Ç L E T 

 

O V N S U D E S T E G H 

 

S D A A K R T G T T A S 

 

G Y L W H A N T M Ç B D 
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Para refletir... 

 

CIDADES PLANEJADAS: BRASÍLIA 

 

Brasília é uma CIDADE PLANEJADA − título que caracteriza poucos centros 

urbanos no Brasil (Palmas, Belo Horizonte, Goiânia, Londrina e Maringá) e 

no mundo (Washington, Filadélfia e Boston, nos Estados Unidos; Buenos 

Aires, na Argentina; Canberra, na Austrália; Alexandria, no Egito; e Nova 

Délhi, na Índia). Em 1823, José Bonifácio de Andrade e Silva (1763-1838), 

um dos articuladores da independência do Brasil, propôs que a capital 

brasileira saísse do Rio de Janeiro e fosse para o interior, longe dos 

portos litorâneos. Quase 70 anos depois, foi instaurada uma comissão, 



composta de médicos, geólogos, astrônomos, botânicos e outros 

especialistas, para estudar a topografia e outras características da 

região do Planalto Central e apresentar um relatório ao governo sobre a 

ideia. Mas a cidade somente começou a ser, de fato, concretizada, em 

1955, quando o projeto foi traçado para que, no ano seguinte, as obras 

tivessem início. 

Adaptado - http://revistaescola.abril.com.br/historia/pratica-

pedagogica/projeto-brasilia-cidade-planejada-528737.shtml 
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Enquanto na maioria das cidades os bairros se desenvolvem ao redor e na 

vizinhança do centro, no Plano Piloto de Brasília, concebido pelo 

arquiteto Lucio Costa (1902-1976), eles foram implantados distantes do 

coração da metrópole (grande cidade). O objetivo era permitir que 

trabalho, casa e espaços coletivos estivessem próximos uns dos outros e 

os bairros fossem independentes. Mas a migração intensa em 1958 exigiu 

que fosse criado o primeiro núcleo periférico, Taguatinga. Para lá foram 

transferidos milhares de trabalhadores que ocupavam as favelas próximas 

ao Núcleo Bandeirante, construído para abrigar os operários que 

construíram a capital. Com a chegada de mais migrantes, outras 28 regiões 

administrativas foram estabelecidas ao redor do centro. 

Adaptado - http://revistaescola.abril.com.br/historia/pratica-

pedagogica/projetobrasilia-cidade-planejada-528737.shtml 

 

http://veja.abril.com.br FOTO: Mario Fontenelle/Arquivo Público do 

Distrito Federal 

 

DOIS EIXOS. Para o antropólogo carioca Milton Guran, esta imagem é "a 

mais extraordinária fotografia do Brasil moderno, um registro que 

simboliza o momento em que o brasileiro tomou posse efetiva de seu 

destino". O fotógrafo Mário Fontenelle, a bordo de um monomotor, pediu ao 

piloto que voltasse: "Quero fazer esta foto". Ela mostra o cruzamento do 

Eixo Monumental com o Eixo Rodoviário, o EIXÃO, o ponto zero da cidade 

imaginada pelo urbanista Lucio Costa. A história desculpa a precariedade 

do registro. BRASÍLIA – 1957. 
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http://veja.abril.com.br/especiais/brasilia/saga-construcao-p-102.html 

 

REFEITÓRIO. Operários comem no canteiro do Instituto de Aposentadoria e 

Pensões dos Bancários. A alimentação era um dos principais problemas da 

companhia que administrava as obras. Brasília - 24|5|1958. 

 

http://veja.abril.com.br/especiais/brasilia/saga-construcao-p-102.html 

 

CONGRESSO NACIONAL. Os dois edifícios anexos à Câmara e ao Senado, com 28 

andares cada um, usaram aço importado dos Estados Unidos. Brasília - c. 

1958. ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS. Brasília - c. 1958. Foto: Marcel 

Gautherot/Instituto Moreira Salles. 
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O TRAÇADO DA CIDADE. A capital, desenhada por Lucio Costa. 

 

Para saber mais sobre a história de Brasília acesse 

http://veja.abril.com.br/especiais/brasilia/index.html 

 

http://revistaescola.abril.com.br/historia/pratica-pedagogica/projeto-

brasilia-cidade-planejada-528737.shtml 

 

Geografia - 7.º Ano 1.º BIMESTRE / 2013 

 

15 

Foto: Acervo/Arquivo público do Distrito Federal. 

 

Inchado na periferia, com 2,6 milhões de habitantes, o Plano Piloto da 

capital federal, visto do espaço, tem o formato imaginado por Lucio 

Costa. De cima, a distância nada parece afetar o traçado elaborado em 

1957. BRASÍLIA – 2008. Foto a partir do satélite Ikonos Space Imaging do 

Brasil / Geoeye. 

 

Candido Portinari. Os Retirantes, 1958. Acervo Museu Histórico de 

Sergipe. 

 

No ano de 1958 ocorreu uma grande seca no Nordeste do Brasil, e, como 

resultado, migraram para o Centro-Oeste milhares de trabalhadores. Para 

abrigá-los foi criada a cidade satélite de Taguatinga. Em doze de 

novembro de 1956, o Diário de Brasília estimava a população operária de 

Brasília em, aproximadamente, 232 pessoas. Em novembro de 1958 o 

Departamento de Imigração avaliava em, aproximadamente, 45 mil a 

população. 

Adaptado de http://www.arquitetura.eesc.usp.br/revista_risco/Risco7-

pdf/02_art02_risco7.pdf 

 

Continua 
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http://www.arquitetura.eesc.usp.br/revista_risco/Risco7-

pdf/02_art02_risco7.pdf 
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Os candangos de todas as categorias cumpriram com o seu dever e deram 

Brasília ao Brasil, no dia marcado. Para tal, trabalhamos dia e noite, 

sob o sol inclemente ou as pesadas chuvas, sem descanso, sem folgas, 

ininterruptamente. Juscelino Kubtschek 
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http://www.brasilia.df.gov.br/ 

 

Você sabia 

 



? 
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Candango- "Quando se começou a construir Brasília, candango era tido 

quase como termo ofensivo, desprimoroso, como que a indicar o homem sem 

qualidade, sem cultura, um pária da sociedade. Mas, aos poucos, o 

Candango, trabalhador de Brasília, passou a ser admirado no Brasil e no 

Mundo pela tenacidade, pelo esforço, pelo idealismo. E a expressão 

tornou-se um título de honra, pois só os que tinham peito e raça poderiam 

ser candango". - Ernesto Silva. Disponível em 

http://www.brasil.gov.br/brasilia/conteudo/historia/1956/a-chegada-dos-

candangos 

 

POPULAÇÃO BRASILEIRA: FORMAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS. 

Quem são, como vivem e onde estão os brasileiros? 

http://www.itaucultural.org.b6 http://www.itaucultural.org.b 

 

Candido Portinari. Retirantes, 1936. 

 

Candido Portinari. Mestiço, 1934. Na construção de um açude, para a 

retenção das águas da chuva, durante a grande seca de 1982/1983, no 

sertão do Ceará, os trabalhadores pobres recebiam como remuneração a 

alimentação necessária à subsistência. Ceará, 1983. Foto: Sebastião 

Salgado. 

 

Tarsila do Amaral. A Família, 1925. 

http://www.landless-voices.org/vieira/archive-

04.phtml?sc=3&ng=p&se=0&th=55 

 

Geografia - 7.º Ano 1.º BIMESTRE / 2013 

 

http://www.itaucultural.org.br/ 

 

Candido Portinari. Futebol, 1935. 

 

http://www.itaucultural.org.br/ 
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ATUALIDADES 

http://www.itaucultural.org.br/ 

 

No ano de 2010, foi realizado mais um Censo Populacional brasileiro. Os 

censos populacionais produzem informações que permitem conhecer a 

distribuição espacial e as principais características das pessoas e dos 

domicílios; acompanhar sua evolução ao longo do tempo; planejar, 

adequadamente, o uso sustentável dos recursos, além de orientar as 

políticas públicas definidas pelo governo brasileiro. Essa pesquisa é 

realizada no Brasil, a cada intervalo de 10 anos, pelo IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística). 

Adaptado de 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/default.shtm 
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Tarsila do Amaral, Operários, 1933. Óleo sobre tela, c.i.d. 150 x 230 cm. 

Acervo Artístico-Cultural dos Palácios do Governo do Estado de São Paulo. 

Palácio Boa Vista (Campos do Jordão, SP) Reprodução fotográfica Fábio 

Praça 

 

http://www.educopedia.com.br 

 

Neste material vamos conhecer estes dados! 

Glossário: censo - conjunto de dados estatísticos dos habitantes de uma 

cidade, estado etc., com todas as suas características; políticas 

públicas - conjunto e ações de um governo, voltadas para a solução dos 

problemas da sociedade. 
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POPULAÇÃO BRASILEIRA: FORMAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS. TAXA DE 

NATALIDADE 

A taxa de natalidade corresponde ao número de pessoas que nascem, em cada 

grupo de 1.000 habitantes, no período de um ano, num determinado lugar. 

No Brasil, segundo o censo 2010, em 2000, as crianças de até 4 anos de 

idade representavam 9,64% da população brasileira, hoje são 7,17%. As de 

5 a 9 eram 9,74%, percentual que caiu para 7,79%. A população com até 24 

anos somava 49,68% dos brasileiros há 10 anos, hoje constituem 41,95%. 

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visuali 

za.php?id_noticia=1722&id_pagina=1 

oficinadamoda.com.br 

 

TAXA DE MORTALIDADE 

A taxa de mortalidade corresponde ao número de pessoas que morrem, por 

1.000 habitantes, no período de um ano, num determinado lugar. O valor da 

taxa é considerado: a) alto, se for maior ou igual a 50 mortes por 

nascidos vivos; b) médio, para valores de 20 a 49 mortes por 1.000 

nascidos vivos; c) baixo, para valores menores que 20 mortes por 1.000 

nascidos vivos. 

 

‰ – por mil. 

 

A taxa de mortalidade infantil (número de óbitos por cada mil nascidos 

vivos – ‰) no Brasil declinou de 31,7‰ para 22,5‰, entre 1999 e 2009. O 

Rio Grande do Sul tinha a menor taxa de mortalidade infantil em 2009 

(12,7‰) e Alagoas (46,40‰) a mais elevada. 

rius.com.br 

 

Dados do SIS 2010. 

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id

_noticia=1717&id_pagina=1 
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TAXA DE FECUNDIDADE 



A taxa de natalidade, como você viu na página anterior, refere-se ao 

número de nascimentos. Mas, atenção! Ela não representa o mesmo que a 

taxa de fecundidade. A taxa de fecundidade corresponde ao número médio de 

filhos que cada mulher tem, durante seu período reprodutivo (varia dos 15 

aos 49 anos de idade). 

 

EXPECTATIVA DE VIDA 

A expectativa de vida corresponde à estimativa do tempo de vida de uma 

pessoa, desde o seu nascimento. A maior longevidade da população leva a 

um aumento da participação dos idosos (mais de 60 anos de idade) na 

população, de 9,1% em 1999 para 11,3% em 2009. 

Dados do SIS 2010. 

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id

_noticia =1717&id_pagina=1 
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Tarsila do Amaral, Maternidade, 1938. óleo sobre tela, c.i.d. 100 x 80 cm 

Coleção Particular Reprodução fotográfica: Romulo Fialdini 

 

http://www.itaucultural.org.br/ tecnocientista.info 
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Vamos conhecer esses indicadores. Preste bastante atenção nas próximas 

páginas! 

 

ANALISANDO TEXTOS... 

Brasil já tem taxa de natalidade igual a de países desenvolvidos. 

Mulheres brasileiras têm, em média, 1,8 filho; o índice entre as que 

moram em nações ricas é de 1,7 filhos. A taxa de natalidade no Brasil já 

é semelhante a dos países mais ricos do mundo. A informação é da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que 

alerta para um rápido envelhecimento da população brasileira com 

consequências diretas para o financiamento da aposentadoria. De acordo 

com a OCDE, cada mulher brasileira tem, em média, 1,8 filho. Entre as 

moradoras das nações mais ricas do mundo, a taxa de natalidade é, em 

média, de 1,74. Entre os maiores países emergentes, apenas a China tem 

uma taxa inferior a do Brasil - 1,5 -, e isso graças a um controle de 

natalidade rígido imposto pelo governo. Na comparação com outros 

emergentes, o cenário brasileiro é radicalmente diferente. Na Índia, por 

exemplo, são 2,7 filhos por mulher. A redução do número de filhos terá 

impacto econômico para o país. Segundo a OCDE, a consequência será o 

envelhecimento da sociedade e a necessidade de garantir uma maior 

participação da população ativa (que trabalha e recebe uma remuneração) 

no pagamento de impostos para assegurar as aposentadorias. As prioridades 

de gastos públicos também terão de ser revistas já que a população idosa 

requer cuidados médicos específicos. 

Adaptado - http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,brasil-ja-tem-

taxa-de-natalidade-igual-a-de-paises-desenvolvidos,705513,0.htm 

 

Vamos analisar esses dados através de um gráfico chamado PIRÂMIDE ETÁRIA, 

também chamada de pirâmide demográfica ou populacional. Leia a próxima 

página com atenção. 



 

CIDADE INTELIGENTE EPISÓDIO: Envelhecimento da população – Em 2050, 

segundo a ONU, pela primeira vez na história, a população mundial com 

mais de 60 anos será maior que o número de crianças. No Brasil, calcula-

se que um terço da população estará acima dessa idade. A lista de outras 

produções da Multirio sobre o tema está disponível em: 

http://www.multirio.rj.gov.br/index.php?option=com_mrsiteproducaowebtv&id

=75&Itemid=336&pag=webtv 

http://www.multirio.rj.gov.br/ 
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Sublinhe no texto a passagem que reflete o impacto da baixa taxa de 

natalidade no Brasil. 
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As pirâmides abaixo representam, respectivamente, a população urbana e a 

população rural do Brasil. Pirâmide etária brasileira urbana 

100 anos e mais 95 a 99 anos 90 a 94 anos 85 a 89 anos 80 a 84 anos 75 a 

79 anos 70 a 74 anos 65 a 69 anos 55 a 59 anos 50 a 54 anos 45 a 49 anos 

Geografia - 7.º Ano 1.º BIMESTRE / 2013 40 a 44 anos 35 a 39 anos 30 a 34 

anos 25 a 29 anos 20 a 24 anos 15 a 19 anos 10 a 14 anos 5 a 9 anos 0 a 4 

anos Homens Mulheres 

Razão de sexo (Homens/Mulheres): 0,934 

Adaptado- http://www.ibge.gov.br/censo2010/piramide_etaria/index.php 

 

Pirâmide etária brasileira rural 

 

60 a 64 anos 

 

Homens 

Nº médio de moradores por domicílios: 3,3 

 

Mulheres 
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À esquerda, temos esta coluna na qual são informadas as faixas de idade, 

começando com pessoas de 0 a 4 anos, até chegar àquelas que têm 70 anos 

ou mais. 

 

Deste lado da pirâmide está representada a população masculina. 

 

Deste outro lado, temos a população feminina. 

 

Observe a base da Pirâmide Etária do estado do Rio de Janeiro. A parte 

mais escura do gráfico indica os índices relativos ao Censo 2010 e a 

parte mais clara, os índices relativos ao Censo 2000. Observe os 

resultados do ápice da pirâmide do nosso estado, que representa a 

população idosa, do ano 2000 a 2010. Dá para perceber o aumento da 

participação da população acima dos 60 anos, assim como, de forma geral, 

da população adulta, paralelamente a uma redução da população mais jovem, 

até 24 anos. Pirâmide Etária: estado do Rio de Janeiro: 2000/2010 



http://www.observatoriodasmetropoles.net/download/documento01_censo2010RJ

.pdf 

 

Homens 

 

mulheres 

 

Fonte: Censos Demográficos de 2000 e 2010 
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http://www.ecodebate.com.br/2010/12/02/ibge-censo-2010-em-2009-esperanca-

de-vida-ao-nascer-era-de-7317-anos/ 
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Após observar o gráfico, podemos concluir que a taxa de mortalidade 

brasileira diminuiu ou aumentou de 1980 até 2009? Quais as causas 

prováveis desse resultado? Peça ajuda ao seu Professor! 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 
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ANALISANDO TEXTOS... 

Salvador, 29/11/2010 CENSO 2010 DESCOBRE 23.760 CIDADÃOS CENTENÁRIOS 

SALVADOR – Em todo o Brasil, segundo dados do Censo 2010, existem 23.760 

pessoas com mais de 100 anos de idade. Bahia, São Paulo e Minas Gerais 

são os estados com o maior número de idosos centenários. Segundo Valéria 

de Marcos, professora do Departamento de Geografia da USP, a melhoria no 

acesso aos alimentos e os avanços da medicina contribuem para que a 

população viva mais, além de um maior acesso aos serviços de saúde e da 

expansão da urbanização. A longevidade está ligada a todos esses fatores. 

Um dos símbolos da longevidade baiana, Deraldo Magno Santos, comemorou 

116 anos, no último dia 2 de novembro. Morador do Asilo São Lázaro, na 

Estrada Velha do Aeroporto, na capital baiana, seu Deraldo pode ser a 

pessoa mais velha do mundo, após a morte, no final de outubro, de Eugenie 

Blanchard, monja de 114 anos, que era considerada o ser humano mais 

longevo e que vivia numa ilha caribenha. No Abrigo Salvador, um dos mais 

antigos do Estado, dos 203 idosos, que moram no local, quatro já 

ultrapassaram a barreira dos 100 anos. 

Adaptado - http://oglobo.globo.com/pais/mat/2010/11/29/censo-2010-

descobre-23-760-cidadaos-centenarios-923146024.asp 

 



Destaque, nas linhas abaixo, os fatores apontados pela reportagem como 

responsáveis pela maior longevidade das pessoas. 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

 

Glossário: longevidade - duração da vida. 
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ANALISANDO TEXTOS... 

MULHERES MAIS ESCOLARIZADAS SÃO MÃES MAIS TARDE E TÊM MENOS FILHOS. 

 

De acordo com a Síntese dos Indicadores Sociais 2010, embora abaixo do 

nível de reposição da população, que seria de dois filhos em média por 

mulher, a taxa de fecundidade média das brasileiras (1,94 filho por 

mulher, em 2009) apresentava importantes diferenças, sobretudo em função 

da escolaridade. No país como um todo, as mulheres com até 7 anos de 

estudo tinham, em média, 3,19 filhos, quase o dobro do número de filhos 

daquelas com 8 anos ou mais de estudo (pelo menos com o ensino 

fundamental completo). Além de terem menos filhos, as mulheres com mais 

instrução eram mães um pouco mais tarde e evitavam mais a gravidez na 

adolescência: entre as mulheres com menos de 7 anos de estudo, o grupo 

com idades de 15 a 19 anos concentrava 20,3% das mães, enquanto entre as 

mulheres com 8 anos ou mais de estudo, esta mesma faixa etária respondia 

por 13,3% da fecundidade. 

Adaptado de 

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id

_noticia=1717&id_pagina=1 
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O texto aponta para a relação entre o grau de instrução das mulheres e os 

índices de taxa de fecundidade no Brasil. Sublinhe a passagem que destaca 

esta relação. 

 

FIQUE LIGADO!!! 

http://www.ibge.gov.br 

 

A Síntese de Indicadores Sociais (SIS) 2010 busca fazer uma análise das 

condições de vida no país, tendo como principal fonte de informações a 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2009. 
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Glossário: taxa de fecundidade - número médio de filhos que cada mulher 

tem, durante seu período reprodutivo (varia dos 15 aos 49 anos de idade). 

 

RELAÇÃO POPULAÇÃO -TERRITÓRIO Aproximadamente 191 milhões de habitantes 

estão distribuídos de forma desigual pelo território brasileiro. O mapa 

abaixo refere-se a dados do IBGE sobre o número de habitantes por estado. 

Observe com atenção os dados: 

 

http://www.educopedia.com.br 

 

http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca 

 

Quais os três estados brasileiros que concentram o maior número de 

habitantes? ___________________________ Quais os três estados brasileiros 

que concentram o menor número?______________________________________ 
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Pela análise do mapa da página anterior, podemos dizer que São Paulo, Rio 

de Janeiro e Minas Gerais são os estados mais POPULOSOS do país. Acre, 

Roraima e Amapá são os estados menos populosos. Se compararmos a área do 

Rio de Janeiro com a de Roraima, podemos dizer que o Rio de Janeiro é 

mais POVOADO do que Roraima. Todas as vezes em que você ouvir a expressão 

POPULOSO, ela estará associada à população absoluta de um território, ou 

seja, ao número total de habitantes. 

 

Todas as vezes em que você ouvir a expressão POVOADO, ela estará 

associada à distribuição das pessoas no território. Para saber se uma 

área é muito povoada, basta dividir o número total de habitantes pela 

área habitada. Desta forma, obteremos a densidade demográfica do lugar, 

ou seja, sua população relativa. 
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DE ACORDO COM O CENSO 2010, O BRASIL POSSUI 190.732.694 HABITANTES. 

 

Com esta quantidade de pessoas, podemos afirmar, sem nenhuma dúvida, que 

o Brasil é um país populoso (possui um grande número de habitantes). Mas 

você saberia responder se vivemos em um país muito povoado? A população 

está bem distribuída pelo território nacional? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 



_________________________________________________________________________

______________________ 
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A DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO É UM FENÔMENO QUE ESTÁ SEMPRE MUDANDO. 

Por exemplo, se pensarmos na distribuição da população, nos espaços 

rurais e urbanos, veremos que, até a década de 1960, a maioria da 

população vivia nas zonas rurais. Mas, à medida que se intensificaram os 

problemas no campo e uma série de atividades urbanas se desenvolveram, a 

população deixou as áreas rurais em busca de alternativas de vida nas 

zonas urbanas, fenômeno denominado ÊXODO RURAL. As cidades começaram a 

atrair tanta gente que a população urbana no Brasil se tornou maioria. 

Hoje, há mais gente morando nas cidades do que no campo. 

 

FIQ UE LIG AD O 

 

!!! 

 

O movimento de pessoas ou a mobilidade humana faz parte da dinâmica das 

sociedades. Desde sua origem os homens se deslocam de um lugar para o 

outro na medida das suas necessidade. Por isso, é normal surgirem novos 

fluxos populacionais. Atualmente, o movimento que mais chama a atenção, 

no Brasil, é o de volta aos locais de origem, a chamada migração de 

retorno. Muita gente, por exemplo, está deixando as cidades da região 

Sudeste e voltando para o Nordeste: o crescimento do volume de migrantes 

nesse fluxo foi de 19% entre os períodos de 1995-2000 e 1999-2004. As 

hipóteses apresentadas para justificar esse movimento estão relacionadas 

à redução do emprego na indústria no Sudeste, aos novos focos de 

crescimento econômico no Nordeste e aos programas de transferência de 

renda do governo federal. 

Adaptado - http://revistaescola.abril.com.br/geografia/pratica-

pedagogica/gente-chega-gente-sai-488822.shtml 

 

Observe o mapa da próxima página com atenção. 
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http://revistaescola.abril.com.br/img/geografia/224-migracaog.gif 
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Ilustração: Sattu 

 

FIQUE LIGADO!!! 
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Essa volta aos locais de origem tem sido chamada de migração de retorno. 

 

http://www.educopedia.com.br 

 

INTERAÇÕES CULTURAIS 



Quem muda de cidade leva um pouco de si na bagagem: o jeito de falar e de 

se vestir, gostos culinários e musicais... E, se retorna, não é mais o 

mesmo: traz de volta um pouco do lugar onde viveu. Assim, ocorre uma 

reconstrução cultural com os elementos de origem e os novos. Sueli 

Furlan, geógrafa da Universidade de São Paulo (USP). 

Disponível emhttp://revistaescola.abril.com.br/geografia/pratica-

pedagogica/gente-chega-gente-sai-488822.shtml 

 

http://revistaescola.abril.com.brl 

 

SABORES DO SUL. Na Bahia, a venda de erva-mate revela a presença de 

migrantes sulistas. Foto: Liane Neves. 

 

SABORES DO NORTE. No Sudeste, uma das marcas dos nordestinos é a Casa do 

Norte, que vende carne seca. Foto: Lalo de Almeida. 

 

Existem famílias de outras partes do país ou do mundo na sua comunidade? 

Converse com seus colegas, com seus Professores e com seus familiares 

para auxiliá-lo nessa pesquisa! Faça uma lista com o nome do estado de 

origem dessas pessoas. Se possível for, converse com elas e procure saber 

por que migraram. Registre as informações no seu caderno e discuta os 

resultados na sala de aula com seus colegas e com seu Professor. 
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http://revistaescola.abril.com.brl 
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Taxa de fecundidade A taxa de fecundidade brasileira é de 1,94 criança, 

de acordo com indicadores do IBGE de 2010. Taxa de natalidade No Brasil, 

essa taxa é de 16 por mil, segundo dados do IBGE de 2010. 

 

Taxa de mortalidade infantil No Brasil, essa taxa é de 22,5%, segundo 

dados do IBGE de 2010. Taxa de mortalidade No Brasil, essa taxa é de 6 

por mil, segundo dados do IBGE de 2010. 

 

Esperança de vida ao nascer Segundo dados do IBGE de 2010, a esperança de 

vida dos brasileiros é de 73,1 anos. 

Fonte dos dados: 

http://www.brasil.gov.br/sobre/geografia/populacao/numeros-gerais/print 
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ESPAÇO CRIAÇÃO 

Forme um grupo com 5 pessoas. Cada componente do grupo poderá pesquisar, 

em jornais e revistas, uma imagem que retrate um dos dados do Censo 2010 

destacados ao lado. Compare a sua imagem com as imagens dos seus colegas. 

Proponha ao seu/sua Professor/a um debate sobre os resultados de cada 

grupo. Os resultados da análise das imagens evidenciam se houve ou não 

melhorias nas condições de vida do país? Registre, no seu caderno, as 

conclusões dos debates sobre as imagens encontradas. Seu Professor vai 

auxiliá-lo. Ao final, vocês poderão montar um painel com as imagens e os 



registros escritos para colocar em exposição na sala de aula ou no pátio 

da escola. 
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Mãos à obra! 

 

INDICADORES SOCIAIS DO BRASIL 

Você já ouviu falar do Índice de Desenvolvimento Humano? O Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) mede as realizações médias de um país em 

três dimensões básicas do desenvolvimento humano: uma vida longa e 

saudável (saúde), acesso ao conhecimento (educação) e um padrão de vida 

decente (renda). O IDH foi criado para enfatizar as condições de vida da 

população. O IDH pode ser usado para questionar as escolhas políticas 

nacionais, perguntando como dois países com o mesmo nível (quase o mesmo 

nível) pode acabar com diferentes resultados do desenvolvimento humano. 

Por exemplo, Bahamas e Nova Zelândia têm níveis semelhantes de renda per 

capita (por pessoa), mas a expectativa de vida e os anos de escolaridade 

diferem muito entre os dois países. A Nova Zelândia apresenta um IDH 

muito maior do que o das Bahamas. Esses contrastes podem estimular o 

debate sobre as prioridades a serem definidas pelas políticas de governo. 

Adaptado - http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2011/ 

 

FIQUE LIGADO!!! 

Países incluídos na pesquisa do PNUD de 2011 Palau, Cuba, Seychelles, 

Antígua e Barbuda, Granada, Líbano, São Cristóvão e Névis, Dominica, 

Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Omã, Samoa, Territórios Palestinos 

Ocupados, Kiribati, Vanuatu, Iraque, Butão, Eritreia. 

Adaptado - 

http://www.pnud.org.br/pobreza_desigualdade/reportagens/index.php?id01=38

37&lay=pde 
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O Relatório de Desenvolvimento Humano é uma publicação independente 

encomendado pela Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD). 
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BRASIL OCUPA 84.ª POSIÇÃO ENTRE 187 PAÍSES NO IDH 2011 

O relatório do Desenvolvimento Humano 2011, divulgado pelo Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), classifica o Brasil na 84.ª 

posição dentre os 187 países avaliados. O Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) do Brasil, em 2011, atingiu o valor de 0,718 na escala que 

vai de 0 a 1. O índice é usado como referência da qualidade de vida e 

desenvolvimento sem se prender apenas a indicadores econômicos. A tabela 

abaixo contém os índices do Brasil desde a década de 1980 até 2011. 
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Adaptado - 

http://www.pnud.org.br/pobreza_desigualdade/reportagens/index.php?id01=38

37&lay=pde 



 

Adaptado - http://g1.globo.com/brasil/noticia/2011/11/brasil -ocupa-84-

posicao-entre-187-paises-no-idh-2011.html 

 

FIQUE LIGADO!!! 

Para o cálculo do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), levamos em 

consideração o conhecimento (medido por indicadores de educação); a saúde 

(medida pela longevidade) e o padrão de vida digno (medido pela renda). O 

índice varia de 0 a 1: quanto mais próximo de um (1), maior o nível de 

desenvolvimento humano. 
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Segundo o Pnud, o pior IDH entre os países avaliados, em 2011, foi o da 

República Democrática do Congo, com índice 0,286. Os cinco últimos são 

Chade, Moçambique, Burundi, Níger e República Democrática do Congo. 

 

O país com mais alto IDH, em 2011, foi a Noruega, que alcançou a marca de 

0,943. Os cinco primeiros colocados do ranking são, pela ordem, Noruega, 

Austrália, Holanda, Estados Unidos e Nova Zelândia. Por meio da análise 

do IDH percebemos a existência de enormes desigualdades entre os países. 

Se você entendeu o que é o IDH, responda: o IDH analisa apenas os índices 

da economia dos países? 

 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 
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Adaptado de http://g1.globo.com/brasil/noticia/2011/11/brasil -ocupa-84-

posicao-entre-187-paises-no-idh-2011.html 

 

Adaptado de http://g1.globo.com/brasil/noticia/2011/11/brasil -ocupa-84-

posicao-entre-187-paises-no-idh-2011.html 
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ESPAÇO CRIAÇÃO 

 

Procure, em jornais e revistas, imagens do Brasil que representem os 

quesitos que são utilizados para o cálculo do IDH e cole-os nesta página. 

 

Conhecimento (medido por indicadores de educação) 

 

Saúde (medida pela longevidade) 
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Padrão de vida digno (medido pela renda). 
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Compare com as imagens selecionadas pelos seus colegas de turma. A que 

conclusão podemos chegar ao analisar as imagens? Leia a próxima página 

com atenção... 

 

OS―DOIS BRASIS‖ 

Durante a sua pesquisa, você encontrou diversas imagens que retratam a 

realidade brasileira. Diante do que você identificou nas imagens reflita 

sobre a afirmação da existência de ―Dois Brasis‖. 

 

Como você descreveria os ―Dois Brasis‖ ? Transcreva nas linhas abaixo a 

sua opinião. Que tal, depois, conversar com seus colegas? Seu Professor 

vai auxiliá-lo. ________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

FIQUE LIGADO!!! 

Nos anos 1950, o sociólogo francês Jacques Lambert mostrou por meio do 

livro ―Os dois Brasis‖ as desigualdades regionais e sociais entre as 

regiões Nordeste, Sul e Sudeste do Brasil. 
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produto.mercadolivre.com.br 
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EDUARDO PAES PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO CLAUDIA COSTIN 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGINA HELENA DINIZ BOMENY SUBSECRETARIA 

DE ENSINO MARIA DE NAZARETH MACHADO DE BARROS VASCONCELLOS COORDENADORIA 

DE EDUCAÇÃO ELISABETE GOMES BARBOSA ALVES MARIA DE FÁTIMA CUNHA 



COORDENADORIA TÉCNICA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS CARLOS FERNANDO GALVÃO 

ORGANIZAÇÃO 

http://www.tarsiladoamaral.com.br/versao_antiga/historia.htm 

 

MARCELO PEREIRA ELABORAÇÃO CARLA DA ROCHA FARIA LEILA CUNHA DE OLIVEIRA 

SIMONE CARDOZO VITAL DA SILVA REVISÃO DALVA MARIA MOREIRA PINTO FÁBIO DA 

SILVA MARCELO ALVES COELHO JÚNIOR DESIGN GRÁFICO EDIOURO GRÁFICA E 

EDITORA LTDA. EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO 
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Você lembra qual foi o tema da escola de samba campeã do carnaval 2013? 

Foi a agricultura: A VILA CANTA O BRASIL, CELEIRO DO MUNDO. 

 

A VILA CANTA O BRASIL, CELEIRO DO MUNDO (André Diniz, Arlindo Cruz, 

Leonel, Martinho da Vila e Tunico da Vila) O GALO CANTOU COM OS 

PASSARINHOS NO ESPLENDOR DA MANHÃ AGRADEÇO A DEUS POR VER O DIA RAIAR O 

SINO DA IGREJINHA VEM ANUNCIAR PREPARO O CAFÉ PEGO A VIOLA, PARCEIRA DE 

FÉ CAMINHO DA ROÇA E SEMEAR O GRÃO SACIAR A FOME COM A PLANTAÇÃO É A 

VIDA... ARAR E CULTIVAR O SOLO VER BROTAR O VELHO SONHO ALIMENTAR O 

MUNDO, BEM VIVER A EMOÇÃO VAI FLORESCER Ô MUIÉ, O CUMPADI CHEGOU PUXA O 

BANCO, VEM PROSEAR BOTA ÁGUA NO FEIJÃO, JÁ TEM LENHA NO FOGÃO FAZ UM BOLO 

DE FUBÁ PINGA O SUOR NA ENXADA A TERRA É ABENÇOADA PRECISO INVESTIR, 

CONHECER PROGREDIR, PARTILHAR, PROTEGER... CAI A TARDE, ACENDO A LUZ DO 

LAMPIÃO A LUA SE AJEITA, ENFEITA A PROCISSÃO DE NOITE, VAI TER CANTORIA E 

ESTÁ CHEGANDO O POVO DO SAMBA É A VILA, CHÃO DA POESIA, CELEIRO DE BAMBA 

VILA, CHÃO DA POESIA, CELEIRO DE BAMBA FESTA NO ARRAIÁ É PRA LÁ DE BOM AO 

SOM DO FOLE, EU E VOCÊ A VILA VEM PLANTAR FELICIDADE NO AMANHECER 
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tribunademinas.com.br 

 

Três grupos de bailarinos levaram à Sapucaí a vida que surge da terra, as 

pragas que destroem plantações e um verdadeiro arraiá de cidade do 

interior. Tudo isso sobre um imenso caixote, símbolo do transporte das 

riquezas do campo para a cidade. 

 

Você poderá ouvir esta música no endereço: 

http://www.youtube.com/watch?v=9_UlKDnCYT0 

 

3 

 

Adaptado de tribunademinas.com.br/carnaval-2013 

 

AS GRANDES DIVISÕES DO ESPAÇO GEOGRÁFICO: ESPAÇO URBANO E ESPAÇO RURAL 

 

FIQUE LIGADO!!! 

Está cada vez mais difícil delimitar o que é rural e o que é urbano! 

Observe a imagem abaixo. 
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g1.globo.com 
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http://www.tarsiladoamaral.com.br/versao_antiga/historia.htm 

 

portalsaofrancisco.com.br 
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Estrada de Ferro Central do Brasil, 2012. 

 

Tarsila do Amaral. Obra: Estrada de Ferro Central do Brasil, 1924, óleo 

sobre tela. 
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Coleção Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (SP). 

Reprodução fotográfica Romulo Fialdini. 

 

As imagens desta página representam o espaço urbano ou o espaço rural? 

_________________________________________ 

 

brasilescola.com 

 

As imagens desta página representam o espaço urbano ou o espaço rural? 

__________________________ As INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS, ou seja, o conjunto 

de técnicas e tecnologias inéditas, foram responsáveis pela modificação 

da paisagem no espaço rural brasileiro. O arado, puxado por animais, foi 

substituído por tratores, a colheita manual deu lugar às grandes 

máquinas. O campo é responsável pela produção agropecuária. Hoje em dia, 

o campo se modernizou e boa parte das atividades do meio rural podem ser 

industrializadas. Mas a indústria não é uma característica do espaço 

urbano? Nas cidades também existe produção de alimentos típicos do campo? 

Vamos compreender melhor nas próximas páginas. 

Glossário: arado - ferramenta agrícola usada para preparar a terra para 

receber a plantação; inéditas - nunca vistas; incomuns. 
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chefesdecozinha.com 
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AS GRANDES DIVISÕES DO ESPAÇO GEOGRÁFICO: ESPAÇO URBANO E ESPAÇO RURAL 

As novas técnicas e tecnologias produzidas pelas sociedades são 

responsáveis pela modificação das paisagens. Elas possibilitam uma nova 

utilização tanto do tempo quanto da terra. Antigamente, quando falávamos 

em agricultura, pensávamos apenas o espaço agrário. Hoje, percebe-se que 

ela também pode ser realizada no espaço urbano. As paisagens produzidas 

nos espaços urbano e agrário são diferentes. No entanto, podemos 

encontrar as mesmas atividades econômicas em cada um desses espaços. Cada 

um produz em função da sua necessidade e da necessidade do outro. Daí 

dizermos que as atividades são COMPLEMENTARES. 

 



sersustentavelcomestilo.com.br 
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revistagloborural.globo.com 

 

Eagle Street Rooftop Farm, FAZENDA URBANA montada no telhado de um prédio 

em Nova Yorque. 

 

Sede da empresa Pasona, em Tóquio: plantas brotam do interior do 

edifício. 
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Glossário: técnica - conhecimento prático; prática; tecnologia - conjunto 

de conhecimentos, princípios científicos, que se aplicam a um determinado 

ramo da atividade. 

 

AS GRANDES DIVISÕES DO ESPAÇO GEOGRÁFICO: ESPAÇO URBANO E ESPAÇO RURAL 

Uma das características marcantes da paisagem, entre o espaço urbano e o 

espaço rural, consiste na questão da aglomeração de pessoas e de 

serviços. 

 

Houve um aumento da população urbana em relação à população rural. Na 

próxima página, vamos analisar uma tabela sobre o mesmo tema. 

 

Geografia - 7.º Ano 2.º BIMESTRE / 2013 

 

seriesestatisticas.ibge.gov.br 
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Abrangência: Brasil | Unidade: pessoas 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1950/2010. Até 1991, dados extraídos de 

Estatísticas do Século XX, Rio de Janeiro: IBGE, 2007 no Anuário 

Estatístico do Brasil,1993, v. 53, 1993. Disponível em 

http://seriesestatisticas.ibge.gov.br. 
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Observe os dados do Censo 2010 sobre as populações urbana e rural do 

Brasil de 1950 a 2010 e responda: a) Até que período a população rural 

era superior à população urbana no Brasil? ________________________ b) A 

partir de que período a população urbana superou a população rural no 

Brasil? ________________________ Alguns fluxos migratórios são 

resultantes do deslocamento da população rural para as cidades. Com o 

aumento da concentração fundiária e a introdução de novas tecnologias na 

atividade rural no Brasil, passamos a observar um deslocamento maior de 

pessoas em direção às cidades, sobretudo a partir da década de 1970. 

 

FIQUE LIGADO!!! 
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Glossário: concentração fundiária - quando poucos possuem um grande 

número de terras, significa que existe concentração fundiária. Por essa 

razão, os trabalhadores e pequenos produtores acabam se deslocando em 

busca de oportunidades de trabalho para os grandes centros urbanos, isto 

é, para as cidades; fundiária – relativa a terrenos ou imóveis. 

 

ATIVIDADES AGRÍCOLAS E ATIVIDADES NÃO AGRÍCOLAS 

Rural não é mais sinônimo de agrícola. A redução da necessidade de mão de 

obra em atividades agrícolas, processo que se iniciou após 1960, afetou o 

cenário rural e ocorreu ao mesmo tempo em que houve ampliação das 

atividades não agrícolas. Nos últimos anos, passamos a ter o surgimento e 

a expansão das atividades NÃO AGRÍCOLAS no meio rural. O aumento e a 

diversificação do consumo das populações urbanas e rurais desempenharam 

papel importante nesse processo, não só de produtos agropecuários, mas 

também de transporte, de comércio, de peças de artesanato, de 

oportunidades de lazer, de turismo ecológico etc. Somam-se, a esses 

fatores, a expansão dos serviços públicos nas áreas rurais, especialmente 

no que se refere à educação e à crescente demanda por terras para o 

estabelecimento de indústrias, de agroindústrias e de empresas 

prestadoras de serviços. 

Adaptado de 

http://www.seade.gov.br/produtos/mulher/index.php?bole=06&tip=01 

 

Um exemplo desta relação complementar do desenvolvimento de atividades 

não agrícolas, no campo, é o AGRONEGÓCIO. O termo AGRONEGÓCIO não se 

refere apenas à agricultura e à pecuária. Ele se refere ao conjunto de 

atividades ligadas à produção agropecuária, incluindo os fornecedores de 

equipamentos e serviços para a zona rural; à industrialização e à 

comercialização dos produtos, ou seja, envolve toda a cadeia de produção 

vinculada à agropecuária. O AGRONEGÓCIO envolve, desde a pesquisa 

científica, até a comercialização de alimentos, de fibras e de energia, 

indo, portanto, além do que denominamos, tradicionalmente, de setor 

primário. 

Adaptado de Almanaque Abril. 2011. p. 92. 

 

Glossário: setor primário – refere-se às atividades agrícolas 

relacionadas aos espaços rurais. 
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maisagronegocio.com 
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Existem também novas atividades, voltadas para mercados muito 

específicos, tais como a piscicultura e o processamento industrial do 

pescado; a criação de aves, de rãs, de escargots, de minhocas; a produção 

orgânica de ervas medicinais, de verduras e de legumes; a fruticultura de 

mesa e a floricultura. Estas atividades, antes consideradas "de fundo de 

quintal―, hoje têm grande aceitação no mercado, muitas vezes graças à 

vinculação entre elas e os grandes supermercados, redes de fast food e 

restaurantes. Sua ampliação passa a requerer novos serviços no seu 

entorno, como transporte e comunicações, além de gerar empregos diretos. 



Adaptado de 

http://www.seade.gov.br/produtos/mulher/index.php?bole=06&tip=01 

 

http://www.cpt.com.br/ 
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PISCICULTURA 

 

g1.globo.com 

 

FRUTICULTURA 

 

ESCARGOTS - Stefan Charlier exibe, com orgulho, seus enormes caramujos. O 

destino das criaturinhas é virar iguarias em restaurantes de luxo (Foto: 

AFP). Glossário: escargot - tipo de lesma comestível muito apreciada na 

culinária francesa; piscicultura - criação de peixes. 
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Para refletir... 

As ATIVIDADES RURAIS NÃO AGRÍCOLAS são consideradas alternativas 

econômicas para a permanência dos agricultores familiares no meio rural e 

para a construção de um novo modelo de desenvolvimento sustentável, 

pensando o rural como um todo e não mais apenas ligado à produção 

agrícola. O surgimento dessas novas ocupações exige um repensar na 

promoção da inclusão social, com a participação de segmentos menos 

privilegiados como as mulheres, os idosos e os jovens, em especial dos 

grupos de pequenos agricultores, assentados, quilombolas, indígenas e 

pescadores. 

Textos adaptados de 

http://www.seag.es.gov.br/pedeag/setores/ativ_nao_agricolas.pdf 
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biblioteca.sebrae.com.br 
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CAÇA-CONHECIMENTO 

1- Atividade tradicionalmente relacionada aos espaços rurais e que 

integra o setor primário: _____________________ . 2- Atividade rural 

considerada uma alternativa econômica para a permanência dos agricultores 

familiares no meio rural: __________________________ . 3- Corresponde à 

arte de criar peixes: ____________________________ . 4- Caramujo trazido 

do exterior para ser criado no Brasil. É muito apreciado nos restaurantes 

de luxo: __________________________ . Z U D M 
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A H E O O R X T S Í A 

 

O B T V D A P R P C T I 

 

A K N Í P U O I E A U - 



 

G N Í M L T V C R R E P 

 

K A R A G R I C G M O 

 

P N A O A G R Í C O L A 

 

C J A T Z O N T R T R N 

 

K K C O N M C Z B S E F 

 

L L S S T Í R A R A Z 

 

A G R Í C O L A Z X S D 

 

D F G H K L Ç V C X F S 

 

P I S C I C U L T U R A 

 

Ç D P A S A T G T T A S 

 

C O V A U E D O 
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A TENDÊNCIA À PLURIATIVIDADE 

 

Um novo debate sobre as atividades desenvolvidas no meio rural e suas 

implicações na sociedade contemporânea vem se consolidando de forma lenta 

e gradual. As transformações impostas, nas últimas três décadas, ao 

espaço rural, reforçam a ideia de que já não podemos considerar o campo 

apenas um local de atividades primárias, isto é, ligadas à agricultura, à 

pecuária e ao extrativismo. Percebe-se, hoje, no espaço rural, que as 

famílias rurais tendem a se tornar PLURIATIVAS, ou seja, combinam 

atividades agrícolas com atividades não agrícolas: surge um novo espaço 

rural, caracterizado por relações de trabalho assalariadas, atreladas à 

prestação de serviços, ao comércio, à indústria e ao entretenimento. 

Geografia - 7.º Ano 2.º BIMESTRE / 2013 

 

No caso específico do estado do Rio de Janeiro, onde é muito expressiva a 

exploração familiar e de pequenas dimensões, verifica-se uma situação em 

que a queda da renda agrícola acaba redirecionando trabalhadores rurais e 

suas famílias para soluções externas ao setor agrícola: busca de EMPREGOS 

NÃO AGRÍCOLAS – lazer e entretenimento nos fins de semana, construção 

civil, turismo ecológico, serviços de apoio ao turismo e ao veraneio 

(porteiros, domésticas, caseiros, cozinheiros etc). 

Adaptado de SANTANA, Fábio Tadeu; DUARTE, Ronaldo Goulart. Rio de 

Janeiro: Estado e Metrópole. São Paulo: Editora do Brasil, 2009. p. 116 e 

117. 

 

Sublinhe, no texto, a definição de PLURIATIVIDADE. 
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AGRICULTURA URBANA 

A agricultura urbana é realizada em pequenas áreas, dentro de uma cidade, 

ou no seu entorno (periurbana), e destina-se à produção de cultivos para 

utilização e consumo próprio ou para a venda, em mercados locais. O 

principal aspecto, no qual a agricultura urbana difere da rural, é o 

ambiente. Qualquer área disponível pode ser aproveitada, desde um vaso 

dentro de um apartamento, até extensas áreas de terra, sob luz natural ou 

artificial. Exige, no entanto, alguns cuidados especiais, como 

sombreamento parcial, especialmente para a formação de mudas e onde 

ocorra alta insolação e irrigação cuidadosa e frequente, dentre outros 

cuidados específicos. 

Geografia - 7.º Ano 2.º BIMESTRE / 2013 Adaptado de 

http://www.agronline.com.br/artigos/agricultura-urbana 

 

aquaponicsuniverse.com 

 

FIQUE LIGADO!!! 

A agricultura urbana e periurbana inclui a produção, a transformação e a 

prestação de serviços, de forma segura, para gerar produtos agrícolas 

(hortaliças, frutas, plantas medicinais, ornamentais cultivados ou 

advindos do agroextrativismo) e pecuários (animais de pequeno, médio e 

grande porte) voltados ao autoconsumo, por meio de trocas e doações ou 

pela comercialização, (re) aproveitando-se, de forma eficiente e 

sustentável, os recursos locais (solo, água, resíduos, mão de obra, 

saberes etc.). 

Adaptado de www.rede-mg.org.br/article_get.php?id=100 
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Glossário: advir- vir em consequência; perí - (prefixo grego) em torno 

de; periurbana - em torno da cidade; urbana - relativo à cidade. 

 

CAÇA-CONHECIMENTO 

1 - Nome dado às relações estabelecidas entre o campo e a cidade: 

___________________. 2 - Agricultura em que a plantação é realizada em 

terraços de prédios, sacadas etc:_______________. 3 - Agricultura 

realizada, em pequenas áreas, no entorno de uma 

cidade:____________________________. 

 

M U D M C O V A U N D O 

 

Á R E Ç O Z R K T N N A 

 

N B T V M A P R P W T I 

 

O A N I P D O I E R U P 

 

S N I W L T Ç F R T E A 

 

R A K E E O O W I E S C 

 

G H V N M N E L U R L O 

 

O J A T E O N T R R R Ç 



 

V K C Ç N R B Y B M E F 

 

Ç L L S T I I R A U A L 

 

R Ç R S A A A A N N S I 

 

N I D E R P Á D A D Q X 

 

Y V O E E N U F A Í S O 

 

S D P A S A T G F T A S 
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FIQUE LIGADO!!! 

EM MEIO À PAISAGEM URBANA CARIOCA, AINDA HÁ QUEM VIVA DE CRIAR GADO, 

PLANTAR AIPIM E CULTIVAR FLORES! 

 

Nos largos terrenos, nos arredores de Campo Grande, Ilha de Guaratiba e 

Santa Cruz (Zona Oeste do Rio), ainda há quem viva de plantar legumes, 

criar cabritos e ordenhar o gado. A distância do centro urbano, a 

proximidade de montanhas com nascentes e a qualidade do solo de terra 

escura, rico em minerais, fizeram com que parte da Zona Oeste mantivesse 

uma economia tipicamente rural. 

Adaptado de Revista O Globo. Ano 9, Nº 443 de 20 de janeiro de 2013. 

Páginas 28-29. 

 

Revista O Globo. Ano 9, Nº 443 de 20 de janeiro de 2013. 
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Agricultor, em canteiro, às margens do túnel da Grota Funda (Zona Oeste 

do Rio). 
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ESPAÇO PES 

 

UISA 

 

A agricultura convencional apresenta, basicamente, duas características 

principais: - a mecanização intensa que provoca uma redução do emprego de 

mão de obra; - o crescente uso de produtos químicos (agrotóxicos, 

fertilizantes, pesticidas etc). Faça uma pesquisa em que você aponte as 

consequências negativas do uso de produtos químicos na produção agrícola. 

Registre, de forma resumida, os resultados de sua pesquisa. Você pode 

pedir auxílio ao seu Professor de Ciências e/ou consultar endereços 

eletrônicos como, por exemplo, 

http://www.ufrrj.br/institutos/it/de/acidentes/vene3.htm 

 

_________________________________________________________________________

_____________________ 



_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 
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ATUALIDADES 

Água invisível O mundo consome trilhões de litros de água virtual. 

PRODUTO QUANTO GASTA DE ÁGUA PARA SER PRODUZIDO 

 

1quilo de carne bovina 1 quilo de salsicha 1 calça jeans 1 lençol de 

algodão 1 camiseta de algodão 1 hambúrguer 1 copo de leite 
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15.497 litros 11.535 litros 11.000 litros 10.600 litros 2.900 litros 

2.400 litros 200 litros 140 litros 34 litros 1.151 litros 

Adaptado de A água invisível. Suplemento da edição de abril de 2010 de 

National Geographic. 

 

ESPAÇO CRIAÇÃO 

Forme uma equipe com seus colegas para elaborar uma campanha, tendo como 

objetivo a importância da economia de água para o planeta Terra. Procure, 

na sua escola, cartazes/cartilhas que falem sobre o tema para ajudar na 

elaboração do material. O Professor de Sala de Leitura pode também 

ajudar. Mãos à obra! 

 

1 xícara de café 1 xícara de chá 1 copo de iogurte 

 

Quando servimos um quilo de carne, também estamos servindo 15.497 litros 

de água. Uma xícara de café? Equivale a 140 litros, ou a uma banheira. Ao 

vestir uma calça jeans, ficamos encharcados em 11 mil litros. Esse é o 

consumo que não podemos ver, a chamada água virtual. O conceito foi 



apresentado na década de 1990 pelo geógrafo Tony Allan para explicar por 

que os países do Oriente Médio não estavam em guerra por causa desse 

recurso escasso. A explicação está no fato de que são importadores de 

alimentos, produzidos com a água de outras regiões. Em seguida, o 

cientista holandês Arjen Hoekstra e seus colegas da Unesco calcularam a 

água virtual gasta na produção de mercadorias, de modo a oferecer um 

critério para o manejo da água e permitir que países, empresas e 

indivíduos tenham uma ideia mais clara do que estão gastando. 

Adaptado de A água invisível. Suplemento da edição de abril de 2010 de 

National Geographic. 
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O ESPAÇO URBANO E A URBANIZAÇÃO DO BRASIL 

 

O último censo do IBGE, realizado em 2010, constatou que 84,35% da 

população brasileira vive em espaços urbanos e apenas 15,65% em espaços 

rurais. Vale lembrar que, até a década de 1960, a maior parte da 

população vivia em espaços rurais. 

 

Leia a próxima página com bastante atenção. 
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geografia.uol.com.br 
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Complete o texto abaixo com os dados da tabela. 

 

De acordo com os dados da tabela, podemos concluir que, em 1940, 

_________ da população brasileira vivia em espaços urbanos. Em 1980, esse 

percentual aumentou para ___________. Ainda de acordo com as informações 

da tabela, se essa proporção continuar, no ano de 2025, projeta-se cerca 

de ____________ de habitantes no espaço urbano. 

Geografia - 7.º Ano 2.º BIMESTRE / 2013 

 

Nesse sentido, percebe-se que o espaço brasileiro passou por intenso 

processo de urbanização. Tal processo foi, nos últimos 60 anos, marcado 

por um intenso movimento da população que, empurrada pela concentração de 

terras e pela modernização técnica, migrou para as cidades em busca de 

trabalho. 

 

geografia.uol.com.br 

 

O que significa o termo urbanização? Leia as próximas páginas para 

descobrir! 
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AFINAL, O QUE SIGNIFICA URBANIZAÇÃO? 

Podemos chamar de urbanização à expansão de um modo de vida predominante 

nas cidades. Este modo de vida é marcado pela concentração ou aglomeração 

de pessoas, de construções, de equipamentos públicos etc. Além disso, a 



população urbana, ocupada em atividades não agrícolas, depende da 

produção de alimentos, no campo, para a sua sobrevivência. Recentemente, 

passamos a observar, também, o avanço do modo de vida urbano sendo 

incorporado aos espaços rurais. Ele pode ser identificado no crescimento 

de atividades não agrícolas como o ecoturismo e os hotéis fazenda, por 

novos hábitos e costumes (calças jeans, novelas, redes sociais etc). 

Isto, no entanto, não quer dizer que o campo está virando uma cidade, 

certo? No Brasil, as dificuldades de vida no campo acabaram levando ao 

crescimento das cidades. principalmente a partir da década de 1960, 

observou-se um acelerado processo de urbanização. Assim, 

 

_________________________________________ 

Adaptado de ibge.gov.br 

 

Nem sempre o processo de urbanização é caracterizado pela existência de 

construções ideais para a ocupação humana. Leia a próxima página para 

saber um pouco mais. 

 

Glossário: ecoturismo – turismo que busca preservar o meio ambiente. 
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Que região brasileira apresentou a maior taxa de urbanização do país no 

período de 1940 a 2000? 
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DESLOCAMENTO DE PESSOAS: MIGRAÇÕES 

As cidades que receberam grandes contingentes de migrantes passaram a 

crescer de maneira desordenada. Isso aconteceu porque a instalação de 

infraestrutura, pelos governos, não acompanhou o ritmo de crescimento da 

população. Além disso, não havia habitação para todos, principalmente 

para aqueles de renda mais baixa. 
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aderjurumirim.org 

 

Muitos migrantes se viram obrigados a morar em condições precárias, 

continua ocorrendoserviços Rio de Esta situação sem acesso aos aqui no 

essenciais para oem várias cidades do Brasil, mas num ritmo Janeiro e seu 

bem-estar. bem menos acelerado do que no passado. Algumas coisas mudaram 

desde aquela época. 

mongue.org.br 

 

not1.com.br 
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Uma característica marcante da região metropolitana fluminense é a 

CONCENTRAÇÃO de pessoas, de serviços, de transportes etc. Os grandes 

contingentes encontrados, hoje, na Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro, tiveram sua origem nas migrações inter-regionais, principalmente 

do Nordeste para o Sudeste, ocorridas nas décadas de 1960 e 1970. Nas 

últimas décadas, esta situação mudou um pouco. Segundo dados dos últimos 



Censos do IBGE, tem havido uma redução das taxas de crescimento 

populacional nas metrópoles brasileiras. Apesar do nome dado a esse 

processo – DESMETROPOLIZAÇÃO – não podemos falar que as metrópoles estão 

desaparecendo. 
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Adaptado - http:/nepo.unicamp.br 

 

O que se verifica são novos fluxos populacionais na direção das médias e 

pequenas cidades, além da chamada MIGRAÇÃO DE RETORNO (do Sudeste para o 

Nordeste). Apesar do ritmo menos acelerado de crescimento, as metrópoles 

brasileiras se mantêm com as maiores concentrações de pessoas, 

indústrias, serviços, veículos e problemas urbanos (violência, trânsito, 

poluição etc). 

 

Glossário: migrações inter-regionais - deslocamento de pessoas entre as 

regiões brasileiras. 
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REGIÕES METROPOLITANAS O processo de migração (deslocamento de pessoas) 

no Brasil se iniciou da região Nordeste, onde predominava a agricultura 

da cana, para o Sudeste, onde floresciam as culturas de café, e para os 

seringais do Norte. Mais tarde, teve início uma nova migração, desta vez 

para a nova capital federal, Brasília. Entre as décadas de 1960 o êxodo 

rural (saída do das áreas rurais) foi mais quando, aproximadamente, 27 de 

pessoas abandonaram o e rumaram em direção aos urbanos. e 1980, homem 

intenso, milhões campo centros 

 

http://www.landless-voices.org/vieira/archive-

04.phtml?sc=3&ng=p&se=0&th=55 
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Ceará, 1983. Foto de Sebastião Salgado. 

 

Essa mudança da população das zonas rurais para as zonas urbanas 

acarretou um crescimento desordenado das cidades, transformando-as em 

grandes centros populacionais. Esses centros populacionais são chamados 

de regiões metropolitanas, que consistem em uma (ou, às vezes, duas ou 

até mais) grande cidade central – a metrópole – e sua zona de influência, 

nas proximidades. Sem planejamento, as cidades não conseguem fornecer as 

condições sanitárias e de infraestrutura básicas aos novos moradores, 

gerando forte desigualdade social. 

Adaptado de 

http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/desenvolvimentoterritorial/regio

esmetropolitanas 
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Glossário: desigualdade social - a expressão refere-se às 

desigualdades/diferenças existentes nas condições de vida das pessoas. 

 

CAÇA-CONHECIMENTO 



1- Forma de turismo que busca preservar o meio ambiente: 2- Expansão de 

um modo de vida predominante das cidades: 3- Fenômeno, segundo dados dos 

últimos Censos do IBGE, que reduz as taxas de crescimento populacional 

nas metrópoles brasileiras: 4- Regiões conhecidas como grandes centros 

populacionais, decorrentes do crescimento das cidades: 

 

D J D M G O V A U N D O 

 

E K E Ç M Z R K E N G U 

 

S H I V E A P R C W T R 

 

M G N I T D O I O R U B 

 

E T T W R T Ç F T T E A 

 

T B P E O O O W U E S N 

 

R H V N P N E L R R L I 

 

O J A T O O N T I R R Z 

 

P K C Ç L R E Y S M E A 

 

O L L S I I I R M U A Ç 

 

L Ç R S T A A A O N S A 

 

I I D E A P Á D O D Q O 

 

Z V O E N N U F I Í S M 

 

A D P A A A T G U T A N 

 

C J D M S O V A U N D O 

 

A K E Ç F Z R K E N G U 

 

O H I V 
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Você já viu essa imagem? Ela foi pintada por Jean-François Millet (1814-

1875), um pintor considerado realista, porque seus quadros apontavam a 

realidade do cotidiano das pessoas. Essa obra, AS RESPIGADEIRAS, retrata 

a rotina das pessoas que apanhavam as espigas no campo depois da ceifa 

(corte). Naquela época, o início da industrialização já era uma realidade 

palpável no continente europeu – a rotina de milhares de pessoas mudou: 

do trabalho do campo para as máquinas nas cidades. Millet retratava a 

realidade da sociedade francesa no século XIX. 

AS RESPIGADEIRAS 
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http://www.usc.edu/ 

 

ESPAÇO CRIAÇÃO 

Vamos fazer uma (re)leitura da obra? Crie uma nova paisagem para AS 

RESPIGADEIRAS. 
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AGLOMERAÇÕES SUBNORMAIS 

Você já ouviu falar em aglomerações subnormais? Favelas, invasões, 

baixadas, comunidades, vilas, palafitas são alguns diferentes tipos de 

ocupação irregular existentes no país. O IBGE considera aglomerado 

subnormal todo conjunto constituído de, no mínimo, 51 unidades 

habitacionais (casas, barracos, palafitas etc.) carentes, em sua maioria, 

de serviços públicos essenciais (abastecimento de água, disponibilidade 

de energia elétrica, destino do lixo e esgotamento sanitário), ocupando 

ou tendo ocupado, até período recente, terreno de propriedade alheia 

(pública ou particular) e estando dispostas, em geral, de forma 

desordenada e densa. Em 2010, 11.425.644 pessoas, ou 6% da população 

brasileira, moravam em aglomerados subnormais existentes em 323 

municípios. Elas estavam distribuídas em 3.224.529 domicílios, 

concentrados na Região Sudeste (49,8%). O número de pessoas vivendo nas 

referidas áreas irregulares subiu 75% entre 2000 e 2010. 

Adaptado de http://oglobo.globo.com/infograficos/censo2010-aglomerados-

subnormais/ 

 

O mapa demonstra que duas regiões metropolitanas do país apresentam maior 

concentração de aglomerações subnormais. Quais são as regiões? 

___________________________________________________________________ 
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http://oglobo.globo.com/infograficos/censo-2010-aglomerados-subnormais/ 
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Os municípios que aparecem a seguir correspondem aos municípios que 

integram a chamada Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro 

(RMRJ). Nesta região, temos a maior concentração urbano-industrial do 

estado. Neste espaço, existe um imenso parque industrial diversificado, 

ou seja, existem indústrias de todos os tipos, tais como indústrias de 

base¹, de bens de consumo duráveis e não duráveis, entre outras. REGIÃO 

METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO - IBGE 

 

Adaptado do Atlas Geográfico Escolar. Ensino Fudamenta do 6º ao 9º ano. 

IBGE.2010.p.30. 
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A Região Metropolitana do Rio de Janeiro é constituída por 20 municípios 

do nosso estado. São eles: Rio de Janeiro, Belford Roxo, Duque de Caxias, 



Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Mangaratiba, Maricá, 

Nilópolis, Nova Iguaçu, Mesquita, Paracambi, Queimados, Niterói, São 

Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica e Tanguá. 
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(Adaptado da Fundação Centro de Informações e Dados do Estado do Rio de 

Janeiro, CIDE) Glossário: 1indústria de base - é responsável pela 

transformação de matérias-primas brutas em matérias-primas processadas. 

 

A grande maioria da população brasileira mora na região litorânea. A 

imagem, a seguir, foi produzida pela Nasa, representando a Terra vista à 

noite, onde os pontos brancos destacam as áreas mais urbanizadas do 

planeta. Observe que, quanto mais nos aproximamos do litoral, maior é a 

concentração de pontos brancos. 

Adaptado do Atlas Geográfico Escolar. Ensino Fundamental do 6.º ao 9.º 

ano. IBGE.2010.p.22. 

 

FIQUE LIGADO!!! 

Ranking das maiores regiões metropolitanas brasileiras Dados 

populacionais do Censo 2010, divulgados pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), mostram o crescimento das Regiões 

Metropolitanas em todo o país. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 

Porto Alegre e Recife continuam sendo as cinco regiões metropolitanas 

mais populosas do país, somando mais de 44,4 milhões de habitantes. 

http://g1.globo.com/brasil/noticia/2010/12/confira-o-rankingdas-maiores-

regioes-metropolitanas.html 

 

Adaptado do Atlas Geográfico Escolar. Ensino Fudamenta do 6º ao 9º ano. 

IBGE.2010.p.22 
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ANÁLISE DE CHARGES 

As charges correspondem a desenhos humorísticos que fazem uma crítica 

social e política à realidade. As duas charges que estão apresentadas 

nesta página apontam diversos problemas urbanos. Observe-as com atenção e 

procure identificar a que problema cada uma delas se refere. Registre 

suas conclusões nos espaços apropriados. 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=35736 
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________________________________________________ 

_______________________________________________ 

________________________________________________ 

_______________________________________________ 

________________________________________________ 



________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

CONSEQUÊNCIAS DOS PROCESSOS DE URBANIZAÇÃO SEM PLANEJAMENTO 

As ENCHENTES são fenômenos que ocorrem quando a chuva é intensa e 

constante. Quando isso ocorre, a quantidade de água nos rios aumenta, 

extravasando as margens dos rios (áreas de várzeas). 

 

conhecimentopratico.uol.com.br 

 

O intenso processo de urbanização acarretou o aumento da temperatura 

local em relação às áreas periféricas (afastadas do centro) e às áreas 

rurais. Esse aumento da temperatura das áreas urbanas constitui um 

fenômeno conhecido como ILHA DE CALOR. O consumo de combustíveis fósseis 

por automóveis e indústrias torna a cidade uma fonte de calor, 

contribuindo para a ocorrência do fenômeno. 

Adaptado de 

http://conhecimentopratico.uol.com.br/geografia/mapasdemografia/25/imprim

e134975.asp 

 

Glossário: fósseis - quaisquer vestígios, impressões, moldes, 

petrificações, deixados por organismos de épocas geológicas anteriores à 

atual; várzea - terrenos baixos e planos, sem serem alagadiços, que 

margeiam os rios e ribeirões. 

 

conhecimentopratico.uol.com.br 
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OS DESLIZAMENTOS E A QUESTÃO DO PLANEJAMENTO URBANO 

O maior estudo publicado até agora sobre as causas do desastre na região 

serrana do Rio de Janeiro, no início de 2010, aponta para a ocorrência 

simultânea de vários tipos de deslizamentos deflagrados por chuva 

torrencial, que provocaram a morte de mais de 900 pessoas. A ocorrência, 

na escala registrada, é totalmente nova para os estudos geológicos do 

País, devido à variedade de fenômenos, que vão desde a cheia de rios a 

deslizamentos em locais íngremes. Apesar disso, segundo os geólogos, 

situações semelhantes já ocorreram e vão se repetir no futuro. Ao 

analisar os dados, eles não descartam a intervenção do homem no solo como 

um dos fatores da tragédia. No entanto, ressaltam que a maior parte dos 

deslizamentos ocorreria de qualquer forma. O que evidencia isso é a 

ocorrência de escorregamentos em diversos pontos de áreas naturais, não 

tocadas pelo homem. De acordo com os geólogos, a dimensão da tragédia se 

deu porque havia muitas pessoas em áreas de risco. Eles afirmam que é 

preciso realizar um mapeamento das áreas de risco em um primeiro momento 

e, depois, decidir entre obras de contenção ou retirada das pessoas 

dessas áreas. Um terceiro passo seria criar um sistema eficaz de alerta, 

que seja transformado em cultura. Estas medidas apontam para uma área de 

interesse dos geógrafos: a necessidade do planejamento urbano. 



Adaptado de: http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI4963444-

EI17544,00-

Deslizamentos+na+serra+do+RJ+voltarao+a+ocorrer+diz+geologo.html 
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Glossário: chuva torrencial - ocorre quando chove bastante; há 

concentração excessiva de chuva em uma determinada área; deflagrados - 

provocados, iniciados; íngreme - inclinado, difícil de subir. 

 

CIDADES SUSTENTÁVEIS 

O Censo Demográfico 2010 mostrou que mais de 84% da população brasileira 

vive nas cidades. Os espaços urbanos são os locais em que a maioria da 

população mundial realiza suas interações sociais, ambientais e 

econômicas. A condição ambiental dos espaços urbanos é, portanto, um 

fator essencial para a qualidade de vida dos brasileiros. Pequenas, 

médias ou grandes cidades apresentam desafios que chamam a atenção: 

moradias em áreas de risco, altos índices de impermeabilização do solo 

(uso de asfalto), água escassa ou contaminada, lixo e resíduos tóxicos, 

sem tratamento adequado, precariedade dos equipamentos públicos de saúde, 

lazer e educação, edificações mal projetadas ou conservadas e poucas 

opções de mobilidade não motorizada são alguns dos problemas mais 

frequentes. 

ecologiaurbana.com.br naturezaecologica.com 

 

A SUSTENTABILIDADE não tem uma receita única, mas se compõe de um mosaico 

de ideias e iniciativas apropriadas a cada contexto. A cidade sustentável 

pertence a todos, inclusive àqueles que ainda nem nasceram. Os assuntos 

da cidade sustentável são do interesse de todos. 

Adaptado de 

http://www.jovemcientista.org.br/index.php?option=com_content&view=articl

e&id=13&Itemid=3 

 

Glossário: mobilidade - capacidade ou facilidade de movimentação; mosaico 

- mistura, miscelânea. 

 

Mas o que significa falar de cidade sustentável? 
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A cidade sustentável ou ecocidade é uma comunidade instalada em um espaço 

projetado para minimizar ou eliminar impactos ambientais. Nela vivem 

pessoas preocupadas com a utilização racional de energia, de água, de 

alimentos e de materiais; com a redução da produção de resíduos e de 

poluição; com a manutenção dos recursos naturais, da biodiversidade e da 

saúde de todos os seres vivos, coabitantes do mesmo espaço. Não há cidade 

sustentável sem cidadãos sustentáveis. O cidadão sustentável sabe que sua 

saúde está relacionada à saúde do ambiente em que vive; à qualidade dos 

alimentos que consome e da água que bebe; à sua rotina de vida. Entende 

que não vive isolado, vive em comunidade, é um ser público. Ele conhece 



seus direitos, inclusive o direito a um meio ambiente saudável e 

sustentável. Mas conhece também seus deveres, a parte que lhe cabe na 

construção desse ambiente saudável e sustentável. 

Textos adaptados de 

http://www.jovemcientista.org.br/index.php?option=com_ 

content&view=article&id=13&Itemid=3 

 

ambientalsustentavel.org 
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Praça do Japão. Curitiba, Brasil. 
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O planejamento urbano e a urbanização da sua cidade e do seu estado têm 

contribuído para tornar o ambiente mais sustentável? Converse com os 

Funcionários de Apoio, com os Professores, seus familiares e colegas. 

Promova um debate, com o auxílio de seu Professor, para compreender o 

papel de cada um nessa questão importante. Colabore para que a sua 

comunidade e a sua escola possam ser espaços cada vez mais SUSTENTÁVEIS. 

Você e seus colegas já identificaram os problemas do bairro e suas 

possíveis soluções? Faça a sua parte: apague a luz quando sair da sala, 

descarte o lixo em lugar apropriado, deixe as carteiras e as paredes 

sempre limpas e fiscalize para ter uma ecoescola sustentável. Mãos à 

obra! 

 

TRABALHANDO COM MAPAS... 

 

Adaptado de 

http://portalgeo.rio.rj.gov.br/armazenzinho/web/mapasProntos.asp 
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TRABALHANDO COM MAPAS... 

 

Adaptado de 

http://portalgeo.rio.rj.gov.br/armazenzinho/web/mapasProntos.asp 
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EDUARDO PAES PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO CLAUDIA COSTIN 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGINA HELENA DINIZ BOMENY SUBSECRETARIA 

DE ENSINO MARIA DE NAZARETH MACHADO DE BARROS VASCONCELLOS COORDENADORIA 

DE EDUCAÇÃO ELISABETE GOMES BARBOSA ALVES MARIA DE FÁTIMA CUNHA 

COORDENADORIA TÉCNICA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS CARLOS FERNANDO GALVÃO 

ORGANIZAÇÃO 
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MARCELO PEREIRA ELABORAÇÃO CARLA DA ROCHA FARIA CATHARINA HARRIET MACHADO 

VASCONCELLOS ALFEU OLIVAL BARRETO JUNIOR REVISÃO DALVA MARIA MOREIRA 

PINTO FÁBIO DA SILVA MARCELO ALVES COELHO JÚNIOR DESIGN GRÁFICO EDIOURO 

GRÁFICA E EDITORA LTDA. EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO 

 

INDÚSTRIA 

 

A indústria, ou atividade industrial, é aquela que transforma os 

elementos da natureza em produtos ou bens para o consumo ou para a 

satisfação das necessidades humanas. Nela há grande emprego de máquinas 

na produção. 

 

http://www.abril.com.br/noticias/economia/producao-industrial-recua-todo-

pais-1o-semestre-489818.shtml 

 

A indústria brasileira contribuiu muito para o crescimento da economia, 

bem como para a geração de empregos no país. A chegada da Família Real 

portuguesa, em 1808 e a publicação da Carta Régia de Abertura dos Portos 

brasileiros às nações amigas deram ao Brasil a oportunidade de 

comercializar seus produtos com outros países. 

Adaptado de www.brasil.gov.br/sobre/economia/setores-daeconomia/industria 
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FÁBRICA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS 

 

3 

 

Glossário: abertura dos Portos brasileiros às nações amigas: liberação do 

comércio do Brasil com os outros países representou o fim do Pacto 

Colonial. 

 

MOMENTOS DA ATIVIDADE INDUSTRIAL NO BRASIL 

 

Foi o príncipe regente Dom João que autorizou, a partir de 1º de abril de 

1808, a fabricação de produtos MANUFATURADOS na então colônia de 

Portugal. A liberação para produção de manufaturados no Brasil deu início 

ao surgimento dos primeiros moinhos de trigo, fábricas de móveis, de 

tecidos e de pólvora. 

Adaptado de folha On line em 3/3/2008. 

 

o Brasil foi consolidando seu parque industrial! 

cnpso.embrapa.br http://veja.abril.com.br/081003/p_042.html 

 

No Brasil, o cultivo do trigo foi iniciado por volta de 1737, no Rio 

Grande do Sul. E foi nesse estado que o primeiro moinho de trigo a vapor 

foi inaugurado em 1819. Os grãos do trigo são utilizados na produção de 

pães, massas, biscoitos etc. 

Adaptado de 

http://revistagloborural.globo.com/GloboRural/0,6993,EEC16898281641,00.ht

ml 

 



Fundação do primeiro centro de defesa do petróleo, em 1948: berço da 

Petrobras. 

 

Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, fundada em 1941. 

 

Glossário: manufaturados - produtos fabricados nas indústrias seja por 

máquinas ou manualmente. 
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SETORES DA ECONOMIA PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB) é resultado da riqueza 

produzida por todas as atividades econômicas de um país ao longo de um 

ano. Tais atividades são agrupadas, tradicionalmente, em três grupos que 

denominamos de SETORES DA ECONOMIA: • PRIMÁRIO – são as atividades que 

obtêm recursos da natureza, como alimentos e matérias-primas, a partir da 

caça, da pesca, do extrativismo vegetal, e, principalmente, através da 

agricultura e da pecuária. • SECUNDÁRIO – é aquele que transforma os 

recursos retirados da natureza em produtos industrializados. Exemplos de 

produtos industrializados: roupas, refrigerantes, computadores, sucos, 

pães, automóveis etc. Para saber um pouco mais sobre o setor secundário, 

leia as próximas páginas. • TERCIÁRIO – este setor envolve as atividades 

de comercialização dos produtos dos setores primário e secundário e de 

prestação de serviços para a população como os educativos, médicos, de 

telecomunicações, de transportes, de lazer etc. 
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Observe o gráfico ao lado. Ele apresenta o crescimento percentual do 

Produto Interno Bruto de alguns países, em 2012. Compare o crescimento do 

PIB brasileiro ao de outros países. Quais os países que apresentaram, em 

2012, o maior crescimento do PIB? 

http://g1.globo.com/economia/noticia/2013/03/economia-brasileira-cresce-

09-em-2012-diz-ibge.html 

 

_____________________ _____________________ 
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Glossário: matérias-primas - produtos que servirão para a produção de 

outros bens; o algodão, por exemplo, é matéria-prima para a produção de 

tecido. 

 

ESPAÇO PES 

 

UISA 

 

Procure, em revistas ou jornais, na seção de empregos, algumas 

PROFISSÕES/EMPREGOS ligados aos setores da economia apresentados na 

página anterior. Cole-as nesta página, escrevendo a que setor pertencem. 

 



Você poderá pesquisar também nas versões digitais de jornais e revistas, 

como, por exemplo, http://oglobo.globo.com/economia/emprego/ 
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Observe o gráfico abaixo. Ele apresenta o crescimento do Produto Interno 

Bruto nas três principais atividades da economia brasileira, em 2012. 

http://g1.globo.com/economia/noticia/2013/03/economia-brasileira-cresce-

09-em-2012-diz-ibge.html 
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Qual o setor da economia que apresentou, em 2012, o maior crescimento do 

PIB? 

_________________________________________________________________________

______________ 

_________________________________________________________________________

______________ 
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ATIVIDADE INDUSTRIAL NO BRASIL: TIPOS DE INDÚSTRIA São consideradas 

INDÚSTRIAS EXTRATIVAS aquelas que fazem a exploração e a extração de 

minerais, em estado natural (sólido, como o carvão, líquido, como o 

petróleo, ou gasoso, como o gás natural) com grande emprego de tecnologia 

e máquinas. INDÚSTRIAS EXTRATIVAS (2006) A atividade industrial, como 

você já viu, envolve a TRANSFORMAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS em produtos 

que nós utilizaremos ou consumiremos. Um exemplo de indústria extrativa é 

a Companhia Vale do Rio Doce. Esta empresa explora o minério de ferro em 

jazidas, e, depois de separá-lo de outros minerais e das impurezas, 

aglomera o minério em pequenas bolinhas, chamadas pelotas. Depois, elas 

são enviadas à indústria siderúrgica para serem transformadas em aço. Em 

seguida, este metal será utilizado na fabricação de uma série de produtos 

em outros tipos de indústria. 

 

Adaptado de Atlas Geográfico Escolar . Ensino Fundamental. IBGE. 2010. 

p.35. 
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ATIVIDADE INDUSTRIAL NO BRASIL: TIPOS DE INDÚSTRIA A INDÚSTRIA DE 

TRANSFORMAÇÃO engloba as empresas que transformam as matérias-primas 

produtos novos. Os materiais transformados são originários das atividades 

agrícolas, florestais, mineradoras, pesqueira etc. INDÚSTRIAS DE 

TRANSFORMAÇÃO 2006 

 

Levando em consideração as informações dos mapas desta página e da página 

anterior, indique três estados brasileiros que apresentam grande 

concentração de indústrias extrativas e de transformação. 
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_________________________________________________________________________

______________ 

_________________________________________________________________________

______________ 

 

Adaptado de Atlas Geográfico Escolar . Ensino Fundamental. IBGE. 2010. 

p.35. 
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Um aspecto que devemos observar, no momento em que compramos um produto, 

referese às mudanças nos padrões de consumo da nossa sociedade. 

DIVERSIDADE CULTURAL X CONSUMO PADRONIZADO 

 

A abundância dos bens de consumo, continuamente produzidos pela 

indústria, é considerada, frequentemente, um símbolo de sucesso para 

muitas pessoas. Existem diversas críticas a essa concepção. O consumo, em 

todas as culturas, funciona como uma manifestação dos valores e da 

posição social das pessoas. O problema surge quando o consumo se 

transforma em consumismo, quando o indivíduo passa a se autoavaliar pelo 

que tem e pelo que consome. 

Adaptado de CONSUMO SUSTENTÁVEL: Manual de Educação. Brasília: Consumers 

International/MMA/MEC/IDEC. 2005. P.17 

 

miriamsalles.info 

 

Fonte das imagens: http://office.microsoft.com 

 

Observe as imagens ao lado. Elas mostram a diversidade no vestir dos 

povos pelo mundo. Será que ainda existe tanta diferença nos hábitos 

culturais dos diversos povos do mundo? 

 

Hoje, verificamos, em diversos países, uma padronização no vestir, na 

cultura e na alimentação, principalmente nas grandes cidades. Isto 

significa que muita gente se veste igual, ouve as mesmas músicas e come 

os mesmos alimentos. Normalmente, essa forma de consumir é resultado da 

intensa propaganda feita por grandes empresas para venderem os mesmos 

produtos para um grande número de pessoas, a fim de aumentar seus lucros. 

Glossário: consumo - utilização de mercadorias produzidas e de serviços 

ofertados para satisfação das necessidades e dos desejos humanos. Consumo 

pode significar tanto ―destruir‖, no sentido de usar até acabar ou 

esgotar, quanto ―fazer uso de‖ ou ―usufruir‖. Esses dois lados do 

consumo, podem caminhar juntos, quando agimos como consumidores. Muitas 

pessoas querem consumir em excesso. Esta é a razão pela qual o consumo 

ganhou, em nossa sociedade, um sentido negativo. Modificado de Clark et 

alli, The consumption Reader. Londres,:Routledge, 2003. Consumismo - 

consumo exagerado de bens. 
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O jeans constitui um exemplo, da MUDANÇA DOS PADRÕES DE CONSUMO NAS 

SOCIEDADES. Você conhece a história dessa peça de roupa? Leia 

atentamente. 

 

Durante o século XIX, acontecia nos Estados Unidos a corrida pelo ouro. 

Os mineradores trabalhavam incessantemente, e precisavam de roupas que 

fossem resistentes para o trabalho pesado nas minas. 

 

portaisdamoda.com.br 
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Em 1853, o jovem Levi Strauss, um judeu alemão, foi ao velho oeste 

americano vender lona para cobrir as carroças dos mineradores. Mas devido 

à saturação do mercado, seus produtos começaram a se acumular nas 

prateleiras. Ao observar o trabalho dos mineradores, percebeu que suas 

roupas não resistiam ao trabalho pesado, e que eles necessitavam de algo 

mais durável para a atividade que exerciam. Ao notar o que acontecia, sem 

perder tempo, Levi Strauss levou um dos trabalhadores a um alfaiate, e 

com o tecido que não conseguia vender, confeccionou uma calça para ele, 

na cor marrom. 

 

Logo, as calças feitas com a lona se espalharam entre os mineradores. No 

entanto, esse material era muito rígido e desconfortável, o que fez 

Strauss buscar um tecido de igual resistência, porém, mais flexível: uma 

espécie de brim. Algum tempo mais tarde, em 1872, o então fabricante de 

capas para equinos, Jacob Davis, escreveu uma carta para Strauss, dizendo 

que, com o tempo e o peso das pepitas de ouro, os bolsos das calças dos 

mineradores começavam a cair. Propôs, então, uma solução: unir os bolsos 

às calças com o mesmo tipo de rebite de metal que se utilizava nas 

correias dos cavalos. 

 

O jeans começou a se popularizar na década de 1930, quando passou a ser 

usado pelos cowboys norteamericanos em filmes. Durante a Segunda Guerra 

Mundial, os soldados norte-americanos usavam uniformes confeccionados com 

o tecido. Após a vitória dos Aliados, o jeans se espalhou pelo continente 

Europeu. 

Adaptado 

http://www.portaisdamoda.com.br/noticiaInt~id~17825~n~a+historia+do+jeans

.htm 
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AGORA, É COM VOCÊ 

Você entendeu a relação entre a indústria e o consumo padronizado? 

 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 



http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/producao-e-

consumosustentavel/conceitos/consumo-sustentavel 
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http://www.mma.gov.br 

 

!!! 

 

Faça uma pesquisa em jornais, revistas, encartes de supermercados etc 

sobre outros produtos que influenciaram na mudança dos hábitos e costumes 

no Brasil. Cole uma imagem que represente um desses produtos nesta página 

e elabore um pequeno texto sobre ela. 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
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Textos e imagens adaptados de http://exame.abril.com.br/meio-ambiente-e-

energia/noticias/13-iniciativas-surpreendentes-de-consumo-consciente#1 

 

CONSUMO CONSCIENTE 

 

RACIONAMENTO NA PIA Sabemos da importância de se reduzir o consumo. Mas, 

na ―hora H‖, precisamos de um empurrãozinho para colocar a teoria em 

prática. Na China, o trio de desenhistas industriais (designers) Yonggu 

Do, Dohyung Kim e Sewon Oh desenvolveu a 1 Limit, uma torneira que 

"bloqueia" a água da pia após o uso do primeiro litro. Se quiser mais, o 

usuário terá que esperar o reservatório da torneira encher novamente e, 

nesse período, terá tempo suficiente para pensar se, realmente, necessita 

de mais água. Confira essa ideia na foto ao lado! LOJA QUE ALUGA 

BRINQUEDOS Durante a infância, as crianças enjoam rápido de qualquer 

brinquedo. Para os pais, além do peso no bolso, fica o desafio de evitar 

o acúmulo de tantos produtos. Então, por que não incentivar a troca e a 

prática do consumo compartilhado? Essa é a proposta da loja virtual 

Joanninha. Lançada em 2011 pelas brasileiras Piu Sevzatian e Anna Fauaz, 

ela não vende brinquedos, só aluga. Afinal, "o que importa não é o 

produto e sim o momento da brincadeira." ASPIRADORES DE LIXO Uma das 

consequências do consumo excessivo é o aumento da produção de lixo. Para 

lembrar que estamos consumindo muito plástico desnecessariamente e, mais, 

descartando-o de forma incorreta, o projeto Vac From The Sea criou uma 

linha de aspiradores feitos com o lixo plástico coletado nos oceanos. 
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Textos e imagens adaptados de http://exame.abril.com.br/meio-ambiente-e-

energia/noticias/13-iniciativas-surpreendentes-de-consumo-consciente#1 

 



CONSUMO CONSCIENTE 

 

MENOS CANUDINHOS, POR FAVOR Eles são descartados aos milhares todos os 

dias. Só na rede do McDonald‘s no Reino Unido, são consumidos 35 mil 

canudinhos a cada 24 horas. Para diminuir o consumo exagerado desses 

descartáveis de vida útil muito curta, a campanha Straw Wars (GUERRA DOS 

CANUDOS, em inglês) mobiliza o comércio de Londres para diminuir a oferta 

de canudinhos: eles só são entregues quando o cliente pede. Uma ação 

simples que faz repensar os hábitos de consumo. 

 

Após a leitura dos textos, com o auxílio do seu Professor/a, forme um 

grupo para elaborar uma lista de sugestões para a realização de uma 

campanha sobre o CONSUMO CONSCIENTE na sua escola/comunidade. 

office.microsoft.com/ 

 

Você vai encontrar informações muito legais para a campanha no endereço: 

http://www.brasil.gov.br/consumoconsciente Mãos à obra! 
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ESPAÇO CRIAÇÃO 
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CRESCE A PRODUÇÃO INDUSTRIAL NO BRASIL Verificamos um crescimento da 

produção industrial nas seguintes atividades: veículos automotores, 

refino de petróleo e produção de álcool, máquinas e equipamentos, 

farmacêutica e material eletrônico, aparelhos e equipamentos de 

comunicações. Outras contribuições positivas para a produção industrial 

vieram de calçados e artigos de couro, produtos de metal, outros produtos 

químicos, mobiliário e alimentos. Por outro lado, entre as nove 

atividades que reduziram a produção, os desempenhos mais importantes 

foram registrados por indústrias extrativas e outros equipamentos de 

transporte. 

(adaptado de www.brasil.gov.br) 

 

1 - O texto apresenta, além das ATIVIDADES QUE SOFRERAM AUMENTO na sua 

produção, as ATIVIDADES QUE SOFRERAM REDUÇÃO NA SUA PRODUÇÃO. Transcreva, 

nas linhas abaixo, as atividades que reduziram a sua produção. 

_________________________________________________________________________

______________ 

_________________________________________________________________________

______________ 2 - O gráfico abaixo compara o crescimento industrial de 

dezembro de 2012 e janeiro de 2013 e entre janeiro de 2012 e janeiro de 

2013. Qual foi o crescimento em cada período? 

http://www.brasil.gov.br/imagens/noticias/imagens-2013/marco/industri a-

apresenta-crescimento-em-comparacao-com-dezembro-de-2012 
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Todos os bens produzidos e vendidos possuem IMPOSTOS embutidos no seu 

preço! Mas o que são IMPOSTOS? IMPOSTO é uma quantia, em dinheiro, paga 

para o Estado brasileiro, aos estados e municípios por pessoas físicas e 

jurídicas. Os impostos servem para custear parte das despesas de 

administração pública e dos investimentos do governo em obras de 

infraestrutura (estradas, portos, aeroportos, etc.) e serviços essenciais 

à população, como saúde, segurança e educação. 

Adaptado de http://www.brasil.gov.br/sobre/economia/impostos 

 

Vamos conhecer alguns impostos cobrados no Brasil? IMPOSTOS FEDERAIS II – 

Imposto sobre Importação. IOF – Imposto sobre Operações Financeiras. 

Incide sobre empréstimos, financiamentos e outras operações financeiras, 

e também sobre ações. IPI – Imposto sobre Produto Industrializado. 

Cobrado das indústrias. FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 

Percentual do salário de cada trabalhador com carteira assinada 

depositado pela empresa. INSS – Instituto Nacional do Seguro Social. 

Percentual do salário de cada empregado cobrado da empresa e do 

trabalhador para assistência à saúde. 

Glossário: pessoa física: cidadão comum; pessoa jurídica: pode ser uma 

empresa, por exemplo; importação: compra de produtos de outros países. 

 

IMPOSTOS ESTADUAIS ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Incide 

também sobre o transporte interestadual e intermunicipal e telefonia. 

IPVA – Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. 

 

IMPOSTOS MUNICIPAIS IPTU – Imposto sobre a Propriedade Predial e 

Territorial Urbana. ISS – Imposto Sobre Serviços. Cobrado das empresas. 

 

Geografia – 7.º Ano 3.º BIMESTRE / 2013 

 

16 

 

CAÇA-CONHECIMENTO 

1- Que atividade permite transformar elementos da natureza em produtos 

que se destinam ao consumo ou à satisfação de uma ou de várias 

necessidades humanas? 2- Como chamamos ou agrupamos as atividades 

econômicas de um país? 3- Qual o tipo de INDÚSTRIA que exerce atividades 

de exploração e extração de minerais em estado natural? 4- Qual o tipo de 

INDÚSTRIA que pratica atividades relacionadas à transformação de 

matérias-primas para obtenção de produtos novos ? 

 

X A S 
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Z B E Ç W E D O H R B U 

 

E N T D K X H F K A N J 

 

C O O E A T V A U N D O 

 

H R R O O R R F T S I A 



 

K L E V M A O R P F T I 

 

N L S Ç G T O I U O U P 

 

A N D M E I L C Y R E A 

 

K A A K X V I Q I M S C 

 

N H E N Ç A H D U A L O 

 

D J C T O SS A K R Ç R A 

 

E K O O R I J U T Ã E G 

 

E L N S T S I H A O A P 

 

R Ç O S A K A A N Y S C 

 

C E M J R K O K Ç L E T 

 

Ç V I N D U S T R I A H 

 

S D A A K R T G T T A S 

 

L G Z R I C T V 
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M 

 

ECONOMIA VERDE 

 

A Organizações das Nações Unidas define economia verde como ―uma economia 

que resulta em melhoria do bem-estar da humanidade e igualdade social, ao 

mesmo tempo em que reduz significativamente riscos ambientais e escassez 

ecológica. Em outras palavras, uma economia verde pode ser considerada 

como tendo baixa emissão de carbono, é eficiente em seu uso de recursos e 

socialmente inclusiva. 

Adaptado de http://www.observatorioeco.com.br/o-que-e-economia-verde/ 

 

Uma das bases da chamada ―economia verde‖ são as ―indústrias verdes‖ e 

também os ―empregos verdes‖. Para que os empregos possam ser considerados 

verde, além de reduzirem as emissões de carbono, devem adotar práticas 

decentes, com trabalhadores ganhando salários adequados, condições 

seguras de trabalho e todos os demais direitos da legislação garantidos. 

Já a indústria denominada ―verde‖ precisa de uma certificação especial 

que comprove a eficiência do empreendimento, da empresa ou do produto. 

Podemos citar como exemplo o selo Procel. 

Na página da Empresa Furnas Centrais Elétricas S.A., você encontrará um 

simulador do consumo de energia em uma casa. Acesse 

http://www.furnas.com.br/simulador/index.htm Siga as instruções e veja 

que equipamentos são os principais responsáveis pelo consumo de energia 

em uma casa. Agora, verifique que equipamentos eletrônicos e 



eletrodomésticos da sua casa têm o selo Procel. Imagine o simulador, 

funcionando, somente com equipamentos com esse selo. Você concorda que o 

consumo de energia deve diminuir? 

 

PROCEL: certifica equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos. O selo 

Procel tem por objetivo indicar os produtos que apresentam os melhores 

níveis de eficiência energética dentro de cada categoria, proporcionando 

assim a redução do consumo de energia elétrica. 

http://mundoverde.com.br/blog/2010/01/29/voce-conhece-os-selos-de-

certificacao-ecologica/ 

 

Continua 
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EMPREENDIMENTOS VERDES 

sustentech.com.br http://greenbest.greenvana.com /2011/edificio-cidade-

nova/ 

 

Seguindo uma tendência mundial, o Brasil já possui duas certificações 

para construções que agridem pouco o meio ambiente, os chamados PRÉDIOS 

VERDES. As certificações são o selo Leed e o Aqua. Eles medem o quanto 

sustentável foi uma obra e se o empreendimento consome pouca energia e 

água. 

Adaptado de http://colunas.revistaepoca.globo.com 

 

verdeluz.com.br 

 

O primeiro prédio comercial do Brasil, construído pela indústria da 

construção civil, a ganhar certificação verde é carioca! É o Edifício 

Cidade Nova (Rua Ulisses Guimarães, 565). 
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E você sabia que o bondinho do Pão de Açúcar recebeu o rótulo ecológico 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)? O Bondinho do Pão de 

Açúcar é o primeiro ponto turístico no mundo a obter uma rotulagem 

ambiental. A certificação envolveu um trabalho de conscientização nas 

empresas que oferecem serviços no local. Foi desenvolvido um trabalho de 

conscientização ambiental, com redução do consumo de energia e de água, 

descarte de dejetos de forma sustentável, incluindo a separação de 

material reciclável do lixo orgânico e lançamento de matéria orgânica sem 

contaminação do meio ambiente, principalmente no entorno marinho e, 

também, com relação à preservação da flora e da fauna no local. 

Adaptado de http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-11-07/bondinho-

do-pao-de-acucar-recebe-rotuloecologico-da-abnt 

 

http://www.bondinho.com.br/galeria/#lightbox[set_2]/4/ 

 



Adaptado de: http://www.globoamazonia.com/Amazonia/0,,MUL1639800-

16052,00.html 

 

O texto traz uma definição simplificada do que é crédito de carbono. 

Sublinhe no texto esta definição. 

 

Conheça o projeto através do vídeo disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=9QW1lSofMMw 
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Índios suruí apostam no mercado de carbono para conservar suas terras em 

Rondônia Pela internet, é possível ver o que acontece na reserva e os 

indígenas usam aparelho com GPS para controlar a floresta. Índios da 

etnia suruí, em Rondônia, estão investindo na venda de créditos de 

carbono. Eles utilizam a internet para divulgar o trabalho de preservação 

de sua reserva. De qualquer parte do planeta é possível ver a área que 

pertence ao povo suruí que fica na divisa entre Rondônia e Mato Grosso. 

Técnicos do Google reproduziram no computador tudo que tem na floresta. 

Pela internet, o usuário pode fazer um tour pelas árvores e ver o que os 

suruís estão fazendo. Enquanto caminha no meio da floresta, o índio 

carrega na mão um celular com sistema localizador GPS. Seis aparelhos 

foram doados no ano passado para o projeto. Ao mostrar a floresta para o 

mundo os índios podem divulgar o que estão fazendo para conservar a área. 

Com isso, será possível vender créditos de carbono para financiar 

projetos sociais e ambientais nas aldeias. Simplificadamente, o crédito 

de carbono é uma compensação pelo lançamento de carbono na atmosfera. Uma 

empresa que polui em qualquer lugar do mundo pode comprar créditos da 

Reserva Suruí onde há preocupação com a proteção ambiental. O Projeto 

Carbono Suruí, que começou em 2007, utiliza duas formas de compensação: o 

sequestro de carbono propriamente dito, através do reflorestamento; a 

conservação de estoques de carbono através da redução do desmatamento e 

da degradação florestal. Os recursos recebidos vão para o Fundo Carbono 

Suruí que funciona como mais um passo para ajudar os suruís a conservar a 

região em que vivem. 
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POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA (PEA) 

http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/crise+fez+desemprego+crescer+185+e+

2009/n1237771184192.html 
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De acordo com o IBGE, a PEA é composta pelas pessoas ocupadas ou 

desocupadas (mas dispostas a trabalhar, como os desempregados), com quem 

o setor produtivo pode contar. O gráfico mostra que a população ocupada 

no Brasil era de 92,7 milhões em 2009 enquanto que a população desocupada 

era de 8,4 milhões. 

 

POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE INATIVA (PEI) 

 



Segundo o IBGE, a População Economicamente Inativa (PEI), corresponde às 

pessoas que não exercem atividades economicamente produtivas ou não estão 

procurando emprego. Fazem parte da PEI as pessoas que estão fora da força 

de trabalho como os aposentados, os estudantes, as crianças e as pessoas 

que desistiram do mercado de trabalho ou não podem trabalhar. 

 

Fonte das figuras: Diário da Manhã 25/10/2011 

 

A charge deve estar fazendo referência à PEA ou à PEI? 

________________________________________________ O que o ―saco voador‖ 

pode estar representando? 

________________________________________________ 

________________________________________________ 
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Observe a imagem ao lado. Ela é chamada charge. Esse gênero textual 

costuma ironizar ou fazer uma crítica a alguma situação. Vamos analisá-la 

com calma. 
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tecnocientista.info 

 

Recapitulando... 

O aumento da expectativa de vida, nas últimas décadas, tem levado os 

governos de vários países a ampliar a idade para obtenção da 

aposentadoria. Outro desafio para esses governos é a formulação de 

políticas públicas que atendam às demandas da terceira idade (idosos). 

 

A expectativa ou esperança de vida corresponde à estimativa do tempo de 

vida de uma pessoa, desde o seu nascimento até o seu falecimento. A maior 

longevidade da população leva a um aumento da participação dos idosos 

(mais de 60 anos de idade) na população. No Brasil, de 9,1% do total da 

população brasileira, em 1999, os idosos passaram a 11,3%, em 2009. 

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id

_noticia=1717&id_ pagina=1 

 

ESPAÇO PES 
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UISA 

 

E o que você tem a ver com isso?! Bom, em breve você fará parte da PEA e 

parte do seu salário será convertido em impostos que, dentre outras 

coisas, são utilizados para pagar a aposentadoria das pessoas mais 

velhas. Além disso, no futuro, você deverá receber uma aposentadoria. 

Pense nisso! Você sabe quais os requisitos para a aposentadoria no 

Brasil, hoje? Converse com seus responsáveis e seus Professores. Para 

buscar uma resposta correta pesquise a página eletrônica do Ministério da 

Previdência no endereço a seguir. 

http://www.previdencia.gov.br/conteudoDinamico.php?id=1 

 



_________________________________________________________________________

_________ 
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_________________________________________________________________________

_________ 

 

Com que idade é permitido começar a trabalhar de acordo com a lei? 

 

De acordo com a Constituição de1988, fica proibido ―o trabalho a menores 

de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze 

anos‖. Desse modo, na pirâmide etária, as pessoas potencialmente ativas 

podem ser encontradas a partir do grupo de idade de 15 até 19 anos. Como 

vimos, se ocupadas em atividades produtivas ou desocupadas 

temporariamente, estas pessoas compõem a População Economicamente Ativa 

(PEA). Até os 14 anos, não podem trabalhar em hipótese alguma! A partir 

dos 14 anos podem ser aprendizes, de acordo com a Lei 10.097. De 16 a 18 

anos podem trabalhar, sendo registrados em carteira profissional, porém 

não podem exercer atividades noturnas ou perigosas. 

Adaptado de http://www3.fundabrinq.org.br/dotnetnuke/quem-

somos/perguntas-frequentes/crianca-e-adolescente.aspx#pergunta4 

 

Idade 

A foto mostra um menino que quebra coco de babaçu no povoado de Matinha, 

no Maranhão e a tabela revela que ainda existem muitas crianças e 

adolescentes trabalhando no Brasil. 5 a 9 anos 10 a 14 anos 15 a 17 anos 

Total 

 

Crianças trabalhando 157.196 1.600.341 3.091.686 4.849.223 

Fonte: IBGE. 
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No Brasil, o trabalho infantil não é enquadrado como crime, não é uma 

violação à lei penal, exceto quando envolve tráfico de crianças e 

adolescentes, exploração sexual, venda de drogas e trabalho escravo. 

Adaptado de http://www3.fundabrinq.org.br/dotnetnuke/quem-

somos/perguntas-frequentes/crianca-e-adolescente.aspx#pergunta4 

 

Apesar de não ser crime, o trabalho infantil geralmente provoca o baixo 

rendimento e o abandono da escola. Você concorda ou discorda dessa ideia? 

Veja a imagem que resume a situação das crianças e adolescentes ocupadas 

(que trabalham). 

 

http://www.istoe.com.br/reportagens/19662_POUCA+IDADE+MUITA+RESPONSABILID

ADE 
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Vamos estudar agora as regiões brasileiras? 

 

Você poderá encontrar muitas informações sobre os nossos estados no site 

do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística): 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1 
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Pesquise no Atlas Geográfico Escolar ou no seu livro didático a 

localização dos estados e capitais brasileiras que compõem a região 

Sudeste. Assinale, no mapa, o resultado da sua pesquisa. 

IBGE, 2010. 

 

REGIÃO SUDESTE 
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Adaptado do Atlas Geográfico Escolar. IBGE. 2004. P. 163. 
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O mapa ao lado refere-se ao relevo da região Sudeste. Nele podemos 

identificar as principais unidades do relevo dessa região. 

 

Que unidade é essa? 

 

________________________ 
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Atlas Geográfico Escolar. IBGE. 2004. 

 

Compare esse mapa com o mapa político da página anterior. No estado do 

Rio de Janeiro destaca-se uma importante unidade do relevo. 
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CLIMAS DO BRASIL (Arthur Strahler) 

 

Pinte cada tipo climático de uma cor. Quais são os tipos climáticos que 

aparecem na região Sudeste? _________________________ 

_________________________ _________________________ 

_________________________ 

 

Recapitulando... 
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Para relembrar a Divisão Regional do Brasil, consulte o Caderno de 

Geografia do primeiro bimestre! 

Adaptado do Atlas Geográfico Escolar. IBGE. 2004. 
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BAIRROS DA CIDADE 

001 - Saúde 002 - Gamboa 003 - Santo Cristo 004 - Caju 005 - Centro 006 - 

Catumbi 007 - Rio Comprido 008 - Cidade Nova 009 - Estácio 010 - São 

Cristóvão 011 - Mangueira 012 - Benfica 013 - Paquetá 014 - Santa Teresa 

015 - Flamengo 016 - Glória 017 - Laranjeiras 018 - Catete 019 - Cosme 

Velho 020 - Botafogo 021 - Humaitá 022 - Urca 023 - Leme 024 - Copacabana 

025 - Ipanema 026 - Leblon 027 - Lagoa 028 - Jardim Botânico 029 - Gávea 

030 - Vidigal 031 - São Conrado 032 - Praça da Bandeira 033 - Tijuca 034 

- Alto da Boa Vista 035 - Maracanã 036 - Vila Isabel 037 - Andaraí 038 - 

Grajaú 039 - Manguinhos 040 - Bonsucesso 041 - Ramos 042 - Olaria 043 - 

Penha 044 - Penha Circular 045 - Brás de Pina 046 - Cordovil 047 - Parada 

de Lucas 048 - Vigário Geral 049 - Jardim América 050 - Higienópolis 

 

051 - Jacaré 052 - Maria da Graça 053 - Del Castilho 054 - Inhaúma 055 - 

Engenho da Rainha 056 - Tomás Coelho 057 - São Francisco Xavier 058 - 

Rocha 059 - Riachuelo 060 - Sampaio 061 - Engenho Novo 062 - Lins de 

Vasconcelos 063 - Méier 064 - Todos os Santos 065 - Cachambi 066 - 

Engenho de Dentro 067 - Água Santa 068 - Encantado 069 - Piedade 070 - 

Abolição 071 - Pilares 072 - Vila Kosmos 073 - Vicente de Carvalho 074 - 

Vila da Penha 075 - Vista Alegre 076 - Irajá 077 - Colégio 078 - Campinho 

079 - Quintino Bocaiúva 080 - Cavalcanti 081 - Engenheiro Leal 082 - 

Cascadura 083 - Madureira 084 - Vaz Lobo 085 - Turiaçú 086 - Rocha 

Miranda 087 - Honório Gurgel 088 - Osvaldo Cruz 089 - Bento Ribeiro 090 - 

Marechal Hermes 091 - Ribeira 092 - Zumbi 093 - Cacuia 094 - Pitangueiras 

095 - Praia da Bandeira 096 - Cocotá 097 - Bancários 098 - Freguesia 099 

- Jardim Guanabara 100 - Jardim Carioca 101 - Tauá 102 - Moneró 103 - 

Portuguesa 

 

104 - Galeão 105 - Cidade Universitária 106 - Guadalupe 107 - Anchieta 

108 - Parque Anchieta 109 - Ricardo de Albuquerque 110 - Coelho Neto 111 

- Acari 112 - Barros Filho 113 - Costa Barros 114 - Pavuna 115 - 

Jacarepaguá 116 - Anil 117 - Gardênia Azul 118 - Cidade de Deus 119 - 

Curicica 120 - Freguesia Jacarepaguá 121 - Pechincha 122 - Taquara 123 - 

Tanque 124 - Praça Seca 125 - Vila Valqueire 126 - Joá 127 - Itanhangá 

128 - Barra da Tijuca 129 - Camorim 130 - Vargem Pequena 131 - Vargem 

Grande 132 - Recreio dos Bandeirantes 133 - Grumari 134 - Deodoro 135 - 

Vila Militar 136 - Campo dos Afonsos 137 - Jardim Sulacap 138 - Magalhães 

Bastos 139 - Realengo 140 - Padre Miguel 141 - Bangu 142 - Senador Camará 

143 - Santíssimo 144 - Campo Grande 

 

UMA VIAGEM PELA CIDADE Na terça-feira, dia 20/03/2012, às 7h, saí de Ilha 

de Guaratiba, com destino ao trevo da Barra de Guaratiba, onde cheguei 

por volta de 7h30min. Lá, peguei outro ônibus para Santa Cruz, 

participando de uma reunião na 10ª CRE, de 8h30min até 11h30min. 

Terminada a reunião, peguei uma lotada – transporte alternativo – até 

Coelho Neto, onde cheguei às 13h15min. Ah! Tenho que dizer que havia um 

tremendo engarrafamento na Avenida Brasil, o que explica minha demora. Em 

Coelho Neto peguei o metrô em direção ao Centro da cidade. Às 14h, 

cheguei ao Centro. Lá, conversei com um advogado, saindo por volta das 

14h30min, com destino ao bairro do Maracanã, para participar de uma 

reunião programada para 15h. Logo após a reunião, às 17h30min, eu já 

estava no metrô, indo em direção a Del Castilho. Às 18h, em Del Castilho, 



imediatamente entrei no ônibus que faz integração para a Barra da Tijuca, 

ali chegando às 19h e trabalhando até 21h30min. Por volta das 22h, eu já 

me encontrava fazendo compras em um mercado, localizado no Recreio dos 

Bandeirantes, de onde saí para pegar o último ônibus para Guaratiba que 

sai às 22h30min. Chegando a minha casa, às 23h45min, percebi que, em 

menos de 20 horas, eu havia praticamente atravessado a cidade. Ufa! 

Adaptado de relato do Professor Marcelo Pereira, da Escola Municipal 

Prof. Vieira Fazenda, da 10ª CRE, da SME. 

 

Adaptado de: 

portalgeo.rio.rj.gov.br/armazenzinho/web/imagens/Mapa%20mudo%20bairros.pd

f 
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1Com base no Relato do Professor Marcelo da Rede Municipal...e com o 

auxílio do Atlas Escolar (1) da Cidade do Rio de Janeiro, faça as 

atividades propostas a seguir. a- Pinte de vermelho, no mapa do município 

da próxima página, os bairros citados no texto. Em seguida, com o auxílio 

de setas, ligue os números referentes aos bairros percorridos pelo 

Professor, na ordem em que são mencionados no texto. b- Quais os bairros, 

citados na travessia do Professor , que pertencem à zona oeste do 

município? 

_________________________________________________________________________

_________________ c- Quais são os bairros que se localizam na zona norte? 

_________________________________________________________________________

_________________ d- Qual o bairro que pertence à área central da Cidade? 

_________________________________________________________________________

________________ e- Algum bairro da zona sul foi citado? Qual? 

_________________________________________________________________________

_________________ f- Quais os tipos de transportes que foram utilizados 

pelo Professor? 

_________________________________________________________________________

_________________ g- Qual o trecho da travessia do Professor em que ele 

levou mais tempo? 

_________________________________________________________________________

_________________ h- Por que, neste trecho, o Professor demorou mais 

tempo? 

_________________________________________________________________________

_________________ 
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(1) Você também pode consultar o endereço eletrônico 

http://portalgeo.rio.rj.gov.br/portalgeo/index.asp 

 

Adaptado de: 

portalgeo.rio.rj.gov.br/armazenzinho/web/imagens/Mapa%20mudo%20bairros.pd

f 
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AGORA, É COM VOCÊ 

 

!!! 

 

No mapa do município do Rio de Janeiro, pinte os bairros em que você já 

esteve alguma vez. Escolha os que você mais frequenta e indique um 

problema observado neste bairro, a exemplo do que o Professor viu na 

Avenida Brasil. Utilize os símbolos da legenda para representar os 

problemas indicados. Lembre-se de completar a legenda! 
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Legenda _________________ _________________ 

Adaptado de: 

portalgeo.rio.rj.gov.br/armazenzinho/web/imagens/Mapa%20mudo%20bairros.pd

f 

 

_________________ _________________ 

 

33 

 

O gráfico mostra as diferenças no uso do transporte público e individual 

na cidade do Rio de Janeiro, nos anos 1950 e 2005. Após a observação com 

atenção dos dados, a que conclusão podemos chegar? 

 

_________________________________________________________________________

______________ 

_________________________________________________________________________

______________ 
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oipea94.pdf 
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Pesquise no Atlas Geográfico Escolar ou no seu livro didático,a 

localização dos estados e capitais que compõem a região Sul do Brasil. 

Assinale, no mapa, o resultado da sua pesquisa. REGIÃO SUL 

 

IBGE, 2010. 
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No mapa ao lado estão representadas as principais unidades do relevo da 

região Sul. Nele podemos identificar as principais unidades do relevo dos 

estados que compões a região. Na porção nordeste da região Sul, 

encontramos o prolongamento de uma importante unidade do relevo do estado 

do Rio de Janeiro. Que unidade é essa? 

Atlas Geográfico Escolar. IBGE. 2004. 

 

________________________ 
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PORTO ALEGRE ―Situada sobre uma série de colinas e vales, às margens do 

chamado Rio Guaíba – que na realidade é um lago – e com seu centro 

comercial a avançar águas adentro numa espécie de promontório, a cidade 

de Porto Allegre‖ (E. Verissimo, Lembranças de Porto Alegre, 1963, 

Editora Globo) 

 

http://p2.trrsf.com.br/image/fget/cf/619/464/img.terra.com.br/i/2012/11/2

6/2655906-7902-rec.jpg 

 

O trecho do livro de Érico Verissimo revela uma dúvida sobre a Geografia 

de Porto Alegre. Retire do texto a parte a respeito dessa polêmica: 

 

Geografia – 7.º Ano 3.º BIMESTRE / 2013 

 

___________________ ___________________ ___________________ 
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A Cidade de Porto Alegre cresce sobre o Guaíba. 
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Glossário: promontório – massa de terra elevada composta de rochas que 

avançam sobre a água. 

 

Visão noturna da costa brasileira, com destaque para a área do Bioma Mata 

Atlântica. Com elevado índice de urbanização, esse bioma concentra cerca 

de 112 milhões de habitantes,distribuídos em 3.222 municípios, além de 

atividades econômicas que respondem por mais de 60% do PIB brasileiro. 

(Fonte: CN-RBMA a partir de imagens de satélite) 
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EDUARDO PAES PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO CLAUDIA COSTIN 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGINA HELENA DINIZ BOMENY SUBSECRETARIA 

DE ENSINO MARIA DE NAZARETH MACHADO DE BARROS VASCONCELLOS COORDENADORIA 

DE EDUCAÇÃO ELISABETE GOMES BARBOSA ALVES MARIA DE FÁTIMA CUNHA 



COORDENADORIA TÉCNICA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS CARLOS FERNANDO GALVÃO 

ORGANIZAÇÃO 
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http://www.itaucultural.org.br 

 

MARCELO PEREIRA ELABORAÇÃO 

JANGADAS DO NORDESTE. CANDIDO PORTINARI. 1939. 

 

ALFEU OLIVAL BARRETO JUNIOR LEILA CUNHA DE OLIVEIRA SIMONE CARDOZO VITAL 

DA SILVA REVISÃO DALVA MARIA MOREIRA PINTO FÁBIO DA SILVA MARCELO ALVES 

COELHO JÚNIOR DESIGN GRÁFICO EDIOURO GRÁFICA E EDITORA LTDA. EDITORAÇÃO E 

IMPRESSÃO 

 

Recapitulando... 

Você se lembra das regiões brasileiras que foram estudadas no terceiro 

bimestre? Releia o caderno do bimestre anterior, se houver necessidade, e 

envolva, no mapa, o nome dessas regiões brasileiras. 

REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO IBGE 

 

IBGE. Atlas Geográfico Escolar, p. 97, 2004 

 

Para facilitar a análise sobre as condições socioeconômicas de cada 

região brasileira e o planejamento específico de políticas 

governamentais, o Brasil foi dividido em regiões. A divisão mais 

conhecida é a que divide nosso país em cinco grandes regiões 

administrativas, com base nos estudos realizados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): Norte, Nordeste, Sudeste, 

Centro-Oeste e Sul. 

 

Neste bimestre, vamos estudar as regiões Nordeste, Centro-Oeste e Norte. 
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A QUESTÃO DA ―SECA‖ DO NORDESTE 

 

A região Nordeste é dividida em quatro domínios geoambientais: Meio 

Norte, Agreste, Sertão e Zona da Mata. Pinte de vermelho a área que 

corresponde ao sertão do nordeste brasileiro. 

NORDESTE: DOMÍNIOS GEOAMBIENTAIS 

 

O Nordeste tem sido visto, com frequência, como uma região sujeita à 

seca. Desde a década de 1950, porém, a seca é tratada como um problema 

limitado ao chamado Polígono das Secas, representado no mapa abaixo. Toda 

a região Nordeste está sujeita aos problemas da escassez e irregularidade 

das chuvas. Eles ocorrem, sobretudo, em uma das quatro sub-regiões do 

Nordeste – o SERTÃO. Observe, abaixo, o mapa dos domínios geoambientais 

do Nordeste. 

POLÍGONO DAS SECAS 

 

MA 

 



Geografia - 7.º Ano 4.º BIMESTRE / 2013 

 

Adaptado do Atlas Geográfico Escolar. IBGE. 2004. P. 165. 

 

MG 

Oceano Atlântico 
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A porção NORTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS apresenta as mesmas 

características do semiárido nordestino. De acordo com a divisão regional 

do Brasil, em Cinco Regiões Administrativas (IBGE), o estado de Minas 

Gerais pertence à região Sudeste. 

 

geocities.ws 

 

Leia o texto com atenção. 

O fenômeno natural das secas provocou o surgimento de um fenômeno 

político denominado indústria da seca: os grandes proprietários de terras 

tiram proveito de empréstimos bancários e diversos outros investimentos 

dos governos, destinados ao Polígono das Secas, que deveriam ser 

utilizados para minimizar os efeitos econômicos causados às populações 

mais pobres. Os problemas que sucedem as secas resultam de falhas no 

processo de ocupação e de utilização dos solos e da manutenção de uma 

estrutura social profundamente concentradora e injusta. Os resultados das 

secas provocam a destruição da natureza, a poluição dos rios e a 

exploração, por parte dos grandes proprietários e altos comerciantes, dos 

recursos destinados ao combate à pobreza da região, no que se denomina de 

"indústria da seca". A questão da seca não se resume à falta de água. A 

rigor, não falta água no Nordeste. Faltam soluções para resolver a sua má 

distribuição e as dificuldades de seu aproveitamento. É necessário 

desmitificar a seca como elemento desestabilizador da economia e da vida 

social nordestina e como fonte de elevadas despesas para a União: 

desmitificar a ideia de que a seca, sendo um fenômeno natural, é 

responsável pela fome e pela miséria que dominam a região, como se esses 

elementos estivessem presentes só aí. Com uma população muito inferior à 

nordestina, a Amazônia, que possui água em abundância, também apresenta 

condições de vida desumanas, assim como diversas outras regiões 

brasileiras. Lá, o problema é outro, pois o meio ambiente mostra-se 

inóspito, devido às enchentes, aos solos pobres, à proliferação de 

doenças tropicais. Crises climáticas periódicas como enchentes, geadas e 

secas acontecem em qualquer parte do mundo, prejudicando a agricultura. 

Em alguns casos tornam-se calamidades sociais. Porém, só se transformam 

em flagelo social quando precárias condições sociais, políticas e 

econômicas assim o permitem. Regiões semi áridas e áridas do mundo são 

aproveitadas pela agricultura, por meio do desenvolvimento de culturas 

secas ou culturas irrigáveis, como acontece nos Estados Unidos, Israel, 

México, Peru, Chile ou Senegal. 

Adaptado de 

http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php?option=com_content

&view=article&id=418&Itemid=1 e Andrade, Manoel Correia, A seca: 

realidade e Mito, p. 7. 

 

AGORA, É COM VOCÊ 



 

!!! 
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Sublinhe, no texto, a passagem que aponta, de forma resumida, as causas 

de alguns dos problemas que acabam em evidência, após os períodos de seca 

prolongada. 
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Este quadro chama-se ―Jangadas do Nordeste‖, obra do artista plástico 

brasileiro Candido Portinari. Observe, com atenção, cada detalhe e 

aprecie esta obra de arte. 
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Candido Portinari nasceu no dia 29 de dezembro de 1903, numa fazenda de 

café em Brodoswki, no estado de São Paulo. Filho de imigrantes italianos, 

de origem humilde, recebeu apenas a instrução primária e desde criança 

manifestou sua vocação artística. 

Adaptado de http://www.culturabrasil.org/portinari.htm. 

 

Esta paisagem retrata a realidade de que porção do território do 

Nordeste? Retome a leitura das páginas anteriores para responder a esta 

questão. 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

 

http://www.itaucultural.org.br 

 

Jangadas do Nordeste,1939. 
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_________________________________________________________________________

_____________________ 

 

REGIÃO NORDESTE 

 

Com o auxílio do Atlas Geográfico Escolar, pesquise o nome dos estados 

que compõem a região Nordeste. Escreva esses nomes abaixo. A partir da 

lista, localize os estados no mapa ao lado. Peça, como sempre, a 

orientação do seu Professor para realizar essa tarefa. 

____________________________ ____________________________ 

____________________________ ____________________________ 

____________________________ ____________________________ 

IBGE, 2010. 

 

Paraíba 

 

Adaptado do Atlas Geográfico Escolar. IBGE. 2004. P. 163. 
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REGIÃO NORDESTE: RELEVO 

 

O relevo da região Nordeste apresenta baixas altitudes em virtude do 

processo de erosão (desgaste). 
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Atlas Geográfico Escolar. IBGE. 2004. 

 

Assinale, no mapa, a localização do Planalto da Borborema e da Chapada da 

Diamantina, duas importantes unidades do relevo da região. 

 

Investigando ... 

Tremor no agreste de Pernambuco não tem relação com o do Chile 1.º de 

março de 2010 O tremor que atingiu o agreste de Pernambuco, no final de 

fevereiro de 2010, não teve relação com o terremoto de 8,8 graus na 

escala Richter que atingiu o Chile menos de 24 horas antes. A afirmação é 

do coordenador do Departamento de Sismologia da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN), Joaquim Ferreira. De acordo com informações 

da UFRN, o tremor do agreste pernambucano atingiu 2,4 graus, e seu 

epicentro (local de início do terremoto) foi localizado em uma área rural 

entre os municípios de Caruaru e São Caetano, a cerca de 150 quilômetros 

da capital, Recife. Mesmo tendo sido sentido por moradores das duas 

cidades - que relatam a observação de movimentos de móveis e lustres, 

além de sensações de náuseas e tonturas - o sismo não provocou nenhum 

dano material e não causou vítimas. Segundo especialistas da UFRN, esse 

tipo de fenômeno é comum na região, que fica localizada em uma falha 

geológica de 254 km de extensão, que vai do Recife até a cidade de 

Arcoverde, no sertão do estado. O último registro de tremor havia sido 

feito no dia 25 de novembro de 2010. 
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Adaptado de 

http://www.obsis.unb.br/index.php?option=com_content&view=article&id=182%

3Arecife-registra-efeitos-de-terremoto-no-

rn&catid=42%3Anoticias&Itemid=95&lang=pt 

 

LEVANTAMENTO DO BLOCO ROCHOSO 

 

REBAIXAMENTO DO BLOCO ROCHOSO 

 

Para entender melhor, leia a página seguinte. 

 

Glossário: falhas - movimentos resultantes de pressão vertical nas 

rochas. Essa pressão é gerada pelo deslocamento dos imensos blocos de 

rocha que flutuam sobre o magma. Quando as pressões dos movimentos dessas 

rochas são verticais, os blocos continentais sofrem levantamentos e 

rebaixamentos; sismo - o mesmo que terremoto. 

http://www.mineropar.pr.gov.br 



 

8 

 

Recapitulando... 

Por que os terremotos ou sismos acontecem? Esta é uma pergunta feita 

muito frequentemente. A parte mais externa da Terra, a litosfera ou 

crosta terrestre de, aproximadamente, 100 quilômetros de espessura, é 

rígida e dividida em diversas partes ou em placas tectônicas, as quais se 

movimentam umas em relação às outras. Nas zonas de contato entre essas 

placas, ocorrem os maiores e mais frequentes terremotos. 

Adaptado de 

http://www.obsis.unb.br/index.php?option=com_content&view=article&id=59&I

temid=71&lang=pt 

 

O Brasil, por estar situado no interior da placa tectônica da América do 

Sul, uma região continental estável, apresenta uma sismicidade bem 

inferior àquela observada nas bordas de placas.. Os movimentos, na crosta 

terrestre, provocam acomodações nos locais em que existem as falhas 

geológicas, como no caso do local abordado na reportagem da página 

anterior. 
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Glossário: sismicidade – frequência ou ocorrência de sismos ou 

terremotos. 

 

Atlas Geográfico Escolar. IBGE, 2004, p. 66. 
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As linhas escuras representam as bordas das placas tectônicas. Nessas 

regiões ocorrem muitos terremotos. Existem, também, várias falhas 

geológicas no interior das placas. 

 

PROVÍNCIA BORBOREMA 

http://www.comciencia.br/comciencia/?section=8&edicao=55&id=694 

 

Que o nordeste do Brasil está localizado sobre uma unidade geológica 

muito antiga, cheia de falhas? Essa unidade é chamada de PROVÍNCIA 

BORBOREMA. Essa região do Brasil é sismologicamente instável. As falhas 

mais extensas e profundas, existentes na região, se constituem em 

verdadeiras zonas de fraqueza da crosta terrestre, a que os cientistas 

chamam de SUTURAS, e que tendem a se movimentar, provocando diversos 

abalos sísmicos. Uma dessas suturas corta o estado de Pernambuco, desde o 

Recife até a divisa com o estado do Piauí. 

Adaptado de http://www.comciencia.br/comciencia/?section=8&edicao=5 

5&id=694 
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CAÇA-CONHECIMENTO 



1- Correspondem a movimentos resultantes de pressão vertical nas rochas. 

Essa pressão é gerada pelo deslocamento dos imensos blocos de rocha que 

flutuam sobre o magma. Quando as pressões dos movimentos dessas rochas 

são verticais, os blocos continentais sofrem levantamentos e 

rebaixamentos: _______________________. 2- Nome da placa tectônica em que 

está situado o Brasil: _____________________________ 3- O nordeste do 

Brasil está localizado sobre uma unidade geológica muito antiga, cheia de 

falhas. Essa unidade é chamada de Província __________________________ 4- 

A região Nordeste é sismologicamente instável. As falhas mais extensas e 

profundas, existentes na região, se constituem em verdadeiras zonas de 

fraqueza da crosta terrestre, a que os cientistas chamam de 

_______________________. F A L H 
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U R E O O U F G T N I B 

 

S U T U R A S F G O T O 

 

U L N I G U T I E D U R 

 

L N I M E T Y C R E E B 

 

A A C E X O U Q I R S O 

 

M H V N Ç N I D F C Á R 

 

E J A T O O L K R V R E 

 

R K C O R M J U B B E M 

 

I L W S T I I H A N A A 

 

C Ç R S A A A A N M S K 

 

A K W S D F C K Ç Ç E Ç 

 

N V Y E G N F F F I S L 

 

A D P A K A T G T T A E 

 

A S G V U N D O 
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CLIMAS DO BRASIL (Arthur Strahler) Assinale, com um círculo, a região 

Nordeste do Brasil. Identifique, com o auxílio da legenda do mapa, os 

principais tipos climáticos da região Nordeste e transcreva nas linhas 

abaixo. Aproveite o mapa para colori-lo de acordo com os tipos climáticos 

brasileiros e o torne mais bonito. 
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Adaptado do Atlas Geográfico Escolar. IBGE. 2004. 

 



____________________ ____________________ ____________________ 

____________________ ____________________ 

 

12 

 

BRASIL: VEGETAÇÃO Contorne a região Nordeste do Brasil, seguindo os 

limites estaduais (use uma canetinha colorida). Em seguida, identifique, 

com o auxílio da legenda do mapa, os diversos tipos de vegetação que 

aparecem na região Nordeste do Brasil. Transcreva-os nas linhas abaixo. 

____________________ ____________________ ____________________ 

____________________ ____________________ ____________________ 

____________________ 

 

1 1 6 6 3 3 6 6 3 
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6 6 6 3 3 5 5 4 1 4 4 3 3 8 

 

1 3 4 4 4 3 4 4 4 1 3 7 

1 

 

4 4 2 2 4 3 7 9 7 2 2 

 

6 

 

2 2 2 7 9 7 9 7 9 9 

 

1 2 3 4 5 

6 

Atlas Geográfico Escolar. IBGE. 2004. 

 

Formações herbáceas(campo) Caatinga Floresta estacional Cerrado e 

cerradão Complexo do Pantanal 

Floresta pluvial tropical amazônica Floresta pluvial tropical atlântica 

Floresta pluvial subtropical Vegetação litorânea (mangues, praias e 

dunas). 

 

4 3 

 

7 8 

9 

 

1 7 9 8 7 1 1 89 1 
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Observe os trechos das letras das músicas abaixo. 

Composição : Venâncio / Corumba / J.Guimarães 

 

ÚLTIMO PAU DE ARARA 

 

Composição: Goia e Francisco Lázaro 

 

A GRANDE ESPERANÇA 



 

Vamos analisar a letra das músicas? 

 

1- A música ―Último Pau de Arara‖ está se referindo a uma condição 

climática peculiar do semiárido. Que condição é essa? 

_________________________________________________________________________

____________ 

_________________________________________________________________________

______________ 2- A segunda música refere-se à estrutura fundiária do 

Brasil, ou seja, como a terra está dividida entre as pessoas. De acordo 

com a letra da música ―A Grande Esperança‖, é correto afirmar que as 

terras no semiárido brasileiro são distribuídas igualmente? Explique. 

_________________________________________________________________________

_____________ 

_________________________________________________________________________

______________ 
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Fonte: http://www.vagalume.com.br/fagner/oultimo-pau-de-arara-

cifrada.html 

 

A vida aqui só é ruim Quando não chove no chão Mas se chover dá de tudo 

Fartura tem de montão Tomara que chova logo Tomara meu Deus tomara Só 

deixo o meu cariri No último pau-de-arara (bis) (...) 

 

A classe roceira e a classe operária Ansiosas esperam a reforma agrária 

Sabendo que ela dará solução Para situação que está precária. Saindo 

projeto do chão brasileiro De cada roceiro ganhar sua área Sei que 

miséria ninguém viveria E a produção já aumentaria Quinhentos por cento 

até na pecuária! (...) 

Fonte: http://www.radio.uol.com.br/#/letras-emusicas/zilo-e-zalo/a-

grandeesperanca/2050055 
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Como já vimos, no início deste caderno, a região Nordeste, costuma ser 

dividida em quatro domínios geoambientais: Meio Norte, Agreste, Sertão e 

Zona da Mata. Pinte de vermelho, no mapa baixo, a área que corresponde ao 

sertão do nordeste brasileiro. 

 

POLÍGONO DAS SECAS 

http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/seca-no-nordeste-

desmatamento-e-politcas-ineficazes-sao-agravantes.htm 

 

NORDESTE: DOMÍNIOS GEOAMBIENTAIS 
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Adaptado do Atlas Geográfico Escolar. IBGE. 2004. P. 165. 
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Observe que a porção norte do estado de Minas Gerais apresenta as mesmas 

características do semiárido nordestino. Importante registrar que, de 

acordo com a divisão regional do Brasil, em Cinco Regiões Administrativas 

(IBGE), o estado de Minas Gerais pertence à região Sudeste. 

 

Seca chega mais forte ao norte de Minas e arrasa plantações de milho e de 

feijão 22/02/2010 A vegetação e o pasto estão verdes. A impressão que se 

tem é de que está tudo bem no campo, mas, por trás das aparências a 

realidade é outra no norte de Minas Gerais. Os agricultores enfrentam 

muitas perdas nas lavouras e estão preocupados com o que virá. Há motivo 

para esse temor: a "seca verde" que volta a se repetir na região. Em meio 

à onda de calor, enfrentada no país, o sol forte castiga o norte do 

estado há mais de 45 dias e vem produzindo efeitos devastadores. Em 

alguns municípios, as lavouras de milho e feijão amargam perdas 

superiores a 50%. Agora, a estiagem ameaça as pastagens. O volume de 

água, nos reservatórios de água, rios e córregos também diminuiu. Diante 

desse quadro, produtores não encontram alternativa. Se a chuva não voltar 

nos próximos meses, a região poderá sofrer com uma nova catástrofe no 

período normal – e mais crítico – da estiagem, que vai de maio a outubro. 

No início do atual período chuvoso, a situação parecia melhorar, 

principalmente, para os agricultores que vivem das lavouras de 

subsistência. Com as boas chuvas de outubro, novembro e dezembro, fizeram 

o plantio. A semente nasceu bem e eles acreditaram que teriam farta 

colheita. 

Adaptado de http://www.radiobomsucesso.com.br/?q=node/2757. Data: 

22/02/2010 . 

 

AGORA, É COM VOCÊ 

 

!!! 

 

Sublinhe, no texto, a passagem que caracteriza as condições climáticas no 

norte de Minas Gerias. 

 

Glossário: seca verde - ocorre quando há baixos níveis de precipitação, 

impossibilitando a manutenção dos reservatórios de água para consumo 

humano e animal. A chamada seca verde ou seca agrícola ocorre quando há 

chuvas abundantes, mas mal distribuídas ao longo do ano e entre as 

diferentes áreas. Com chuvas irregulares, a paisagem pode se apresentar 

verde, mas sem condições para a colheita. 
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radiobomsucesso.com.br 
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http://www.arquitetura.eesc.usp.br/revista_risco/Risco7-

pdf/02_art02_risco7.pdf 

 

Os Retirantes. Candido Portinari.1958. Acervo Museu Histórico de Sergipe. 
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No ano de 1958, ocorreu uma grande seca na região Nordeste do Brasil e, 

como resultado, migraram para o Centro-Oeste milhares de trabalhadores. 

Para abrigá-los, foi criada a cidade satélite de Taguatinga, próxima ao 

Distrito Federal. Em doze de novembro de 1956, o Diário de Brasília 

estimava a população operária de Brasília em, aproximadamente, 232 

pessoas. Em novembro de 1958, o Departamento de Imigração avaliava a 

população em, aproximadamente, 45 mil habitantes. 

Adaptado de http://www.arquitetura.eesc.usp.br/revista_risco/Risco7-

pdf/02_art02_risco7.pdf 

 

BRASÍLIA: UMA CIDADE PLANEJADA Parte das pessoas que saíram da região 

Nordeste, em função da grande seca, se dirigiram para o CentroOeste 

buscando melhores condições de vida. Observe as imagens da época. 

 

http://www.brasilia.df.gov.br/ 

 

Brasília se constitui em uma das cidades planejadas do país. Durante a 

sua construção, a população triplicou em questão de meses. Após a entrega 

da cidade, diversos empregos foram criados para absorver a mão de obra 

dos candangos e também para sustentar a mudança, para a cidade, dos 

funcionários do governo e suas famílias. 

 

Glossário: candango - "Quando se começou a construir Brasília, candango 

era tido quase como termo ofensivo, desprimoroso, como que a indicar o 

homem sem qualidade, sem cultura, um pária da sociedade. Mas, aos poucos, 

o Candango, trabalhador de Brasília, passou a ser admirado no Brasil e no 

mundo pela tenacidade, pelo esforço, pelo idealismo. E a expressão torna-

se um título de honra, pois só os que tinham peito e raça poderiam ser 

candango". - Ernesto Silva. Disponível em 

http://www.brasil.gov.br/brasilia/conteudo/historia/1956/a-chegada-dos-

candangos 

 

http://www.brasilia.df.gov.br/ 
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―Os candangos de todas as categorias cumpriram com o seu dever e deram 

Brasília ao Brasil, no dia marcado. Para tal, trabalhamos dia e noite, 

sob o sol inclemente ou as pesadas chuvas, sem descanso, sem folgas, 

ininterruptamente‖. Juscelino Kubtschek 

 

http://www.brasil.gov.br/brasilia/conteu do/historia/1956/a-chegada-dos-

candangos 
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REGIÃO CENTRO-OESTE Vamos conhecer melhor a região em que está localizada 

a cidade de Brasília. Preste bastante atenção nas próximas páginas. Com o 

auxílio do Atlas Geográfico Escolar e do seu livro didático, pesquise o 

nome dos estados que compõem a região Centro-Oeste e suas respectivas 

capitais. Assinale, no mapa, o resultado de sua pesquisa. Peça, como 

sempre, a orientação do seu Professor para realizar essa tarefa! 



Adaptado do Atlas Geográfico Escolar. IBGE. 2004. P. 163. 
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IBGE, 2010. 

 

CENTRO-OESTE: RELEVO 

 

No mapa ao lado, estão representadas as principais unidades do relevo da 

região Centro-Oeste. 

 

____________________________ ____________________________ 

Atlas Geográfico Escolar. IBGE. 2004. 
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Quais são as três unidades de relevo que se destacam na paisagem? 
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Os rios da região Centro-Oeste apresentam um grande potencial para a 

geração de energia através das hidrelétricas. 

 

Fonte: www.copa2014.turismo.gov.br 
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SALTO BELO, UMA DAS MAIS BELAS QUEDAS D'ÁGUA DO MATO GROSSO 
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A construção de 22 hidrelétricas ameaça a Chapada dos Veadeiros, em 

Goiás, classificada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (Unesco) como patrimônio natural da humanidade. O 

alerta é feito por pesquisadores da fauna e da flora da região que são 

contra a construção das usinas. Eles estão preocupados com as várias 

espécies animais e vegetais que podem ser destruídas com essas 

construções. A principal atividade econômica da região, o ecoturismo, 

também corre risco. 

Adaptado de http://www12.senado.gov.br 

 

PARQUES NATURAIS DO CENTRO-OESTE BRASILEIRO 

Os parques nacionais, situados na região Centro-Oeste, destacam-se pela 

abundância de formações vegetais e pela diversidade de animais silvestres 

que ainda habitam aquelas áreas. Dois parques importantes encontram-se na 

região: o Parque Nacional do Pantanal Matogrossense e o Parque Nacional 

da Chapada dos Guimarães. 

 

Fonte: http://mais.uol.com.br 

 

Adaptado de http://www.dc.mre.gov.br/imagense-textos/revista4-mat4.pdf 

 



VISÃO PARCIAL DO PANTANAL MATOGROSSENSE Glossário: viveiro - local 

apropriado para a criação e a reprodução de animais ou plantas. 
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O Parque Nacional do Pantanal Matogrossense é uma região em que 

observamos um dos maiores viveiros naturais do mundo. No período seco, de 

julho a dezembro, transforma-se em refúgio para animais de várias 

espécies. Durante a estação chuvosa, de dezembro a abril, os rios saem de 

seus leitos, inundando quase toda a área da região. 
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O Parque Nacional da Chapada dos Guimarães está localizado a 67 

quilômetros da cidade de Cuiabá, no planalto que divide as bacias dos 

rios da Prata e do rio Amazonas. A vegetação predominante é o cerrado. 

Existe, no Parque, uma linda queda d‘água de 86 metros de altura, chamada 

Salto do Véu da Noiva. 

Adaptado de http://www.dc.mre.gov.br/imagens-etextos/revista4-mat4.pdf 
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Glossário: cerrado - vegetação rasteira com algumas árvores baixas e 

troncos retorcidos. 

 

mochileiro.tur.br 

 

mochileiro.tur.br 

 

CAÇA-CONHECIMENTO 

1- Os rios do Centro-Oeste brasileiro apresentam um grande potencial para 

a geração de energia através das _______________________________. 2- No 

Parque Nacional do Pantanal Matogrossense,,durante a estação chuvosa, os 

rios saem de seus leitos. Quando isso ocorre, verificamos que há uma 

______________________. 3- No Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, a 

vegetação predominante é o ___________________________. 

 

I T V B K E G M U N D H 

 

N R E O O U F U T N I I 

 

U R G H J K L J G O T D 

 

N L N I G U T K E D U R 

 

D N I M E T Y L R E E E 

 

A A C E X O U O I R S L 

 

Ç H V N Ç N I R Ç C Á E 

 

A J A T O O L U R V R T 



 

O K C O R M J J B B E R 

 

P L W S T I I Ç A N A I 

 

C E R R A D O S J W K C 

 

H K W S D F C K Ç Ç E A 

 

J V Y E G N L F F I S S 

 

A D P A 
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K A T G T T A E 
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A CULTURA AMAZÔNICA O Boi-Bumbá, ou simplesmente o Bumbá, de Parintins, é 

uma entre as diversas formas da brincadeira do boi, cuja história no país 

remonta a meados do século XIX. A brincadeira ganhou muitos nomes no 

país: Boi-Bumbá, no Amazonas e no Pará; Bumba-meu-Boi, no Maranhão; Boi 

Calemba, no Rio Grande do Norte; Cavalo-Marinho, na Paraíba; Bumba de 

Reis ou Reis de Boi, no Espírito Santo; Boi Pintadinho, no Rio de 

Janeiro; Boi de Mamão, em Santa Catarina. A história é simples: era uma 

vez um precioso boi que um rico fazendeiro deu de presente a sua filha 

querida, entregando-o aos cuidados de um vaqueiro de confiança (Pai 

Francisco, representado como um negro). Pai Francisco, entretanto, mata o 

boi para satisfazer o desejo de sua mulher grávida (Mãe Catirina). O 

fazendeiro percebe a falta do boi e manda o vaqueiro chefe investigar o 

ocorrido. O crime é descoberto e, depois de alguns percalços, os índios 

são chamados para ajudar na captura de Pai Francisco. Trazido à presença 

do fazendeiro, ele é ameaçado de punição. Desesperado, ele tenta e, ao 

final, consegue ressuscitar o boi. Na performance, há um núcleo de 

sentido definido, associado ao tema da morte e da ressurreição do boi. Os 

personagens indígenas relacionados a esse conjunto foram, aos poucos, 

dele se destacando e ganhando crescente importância ( todos os grupos 

indígenas são representados). É o caso da cunhã poranga (a moça mais 

bonita da tribo), do pajé, das tribos femininas e masculinas e de um novo 

quadro cênico, o ritual. 
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Adaptado de http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-

59702000000500012&script=sci_arttext 

 

São cantadas diversas toadas durante a apresentação dos bois e aparecem 

diversos personagens da floresta, como a cobra, o seringueiro da 

Amazônia, o boto, a crina do cavalo-marinho etc. 

BOI CAPRICHOSO BOI GARANTIDO 

 

http://www.parintins.com/ 
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Glossário: toada - cantiga simples. 



 

REGIÃO NORTE Com o auxílio do Atlas Geográfico Escolar e do acervo da 

Sala de Leitura, pesquise o nome dos estados que compõem a região Norte e 

suas respectivas capitais. Assinale, no mapa, o resultado da sua 

pesquisa. Peça, como sempre, a orientação do seu Professor para realizar 

essa atividade. 

 

IBGE, 2010. 
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VEGETAÇÃO DO BRASIL 1 1 6 6 3 3 6 6 3 
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6 6 6 3 3 5 5 4 4 4 1 3 8 

 

1 3 4 4 4 3 4 4 4 3 1 3 7 

1 

 

Contorne a região Norte, seguindo os limites estaduais (use uma canetinha 

colorida). 4 4 2 2 4 3 7 9 7 2 2 2 2 2 7 9 7 9 7 9 9 Quais os tipos de 

vegetação que são observados na região Norte? ______________________ 

______________________ ______________________ ______________________ 

______________________ ______________________ ______________________ 

 

6 

 

1 2 3 4 

Atlas Geográfico Escolar. IBGE. 2004. 

 

4 3 

 

5 6 7 8 

9 

 

1 7 9 8 7 1 1 89 1 
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TERRAS INDÍGENAS DO BRASIL - 2010 Com as informações, contidas na legenda 

do mapa, e com o auxílio do Atlas Geográfico Escolar, aponte o nome das 

duas regiões do Brasil que possuem as maiores concentrações de terras 

indígenas. _____________________________ _____________________________ 
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Atlas Geográfico Escolar. Ensino Fundamental. IBGE. P. 24. 2010. 

 

IBGE, 2010. 
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POPULAÇÃO INDÍGENA NO BRASIL AO CONTRÁRIO DO QUE SE PENSA, A POPULAÇÃO 

INDÍGENA NO BRASIL VEM CRESCENDO. 

Arquivo particular do professor Marcelo Pereira 

 

Nos últimos dez anos, a população indígena cresceu 11,4% e atingiu o 

número de 817 mil pessoas em 2010, representando 0,4% do total da 

população brasileira. Segundo a pesquisadora Nilza Pereira, ainda não é 

possível explicar o motivo dessa maior distribuição dos indígenas pelo 

país. 

 

Investigando ... 

 

COMO EXPLICAR O CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO INDÍGENA NO BRASIL? 

Geografia - 7.º Ano 4.º BIMESTRE / 2013 Indigenas presentes na XI Edição 

dos Jogos dos Povos Indígenas – Porto Nacional, Tocantins. Novembro/2011. 

 

Uma das hipóteses é o fenômeno conhecido como ―ETNOGÊNESE‖ ou 

―REETINIZAÇÃO‖, ou seja, os povos indígenas vêm reassumindo e recriando 

as suas tradições, após terem sido forçados a esconder e a negar sua 

identidade. Em números absolutos, a maior população indígena do país 

reside no Amazonas: 168,7 mil pessoas, ou 20,6% da população indígena do 

país. A menor está no Rio Grande do Norte: 2,5 mil, ou 0,3%. 

Adaptado de 

http://www.brasil.gov.br/noticias/arquivos/2012/04/18/populacao-

indigenacresce-11-4-em-dez-anos-diz-ibge 

 

Para saber mais sobre os Jogos Indígenas, visite o endereço: 

http://www.unicamp.br/unicamp/ju/558/ variadas-dimensoes-dos-jogos-

dospovos-indigenas 
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Glossário: hipótese - possibilidade, suposição. 

 

AGORA, É COM VOCÊ 

 

!!! 

 

POPULAÇÃO INDÍGENA NO BRASIL 

 

1- De acordo com o texto da página anterior, o que ocorre, atualmente, 

com a população indígena no Brasil? 

 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 2- Como é possível explicar esse fenômeno? 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 3- De acordo com o texto da página anterior, 



responda: a) Estado com maior número de indígenas: _____________________ 

b) Estado com menor número de indígenas:_____________________ 
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Para saber mais sobre a situação dos povos indígenas do Brasil, visite o 

endereço abaixo: http://indigenas.ibge.gov.br/ 
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Murumuru: os novos cosméticos têm ingredientes da Amazônia Murumuru é uma 

palmeira típica da região Amazônica. Apresenta grande capacidade de 

comercialização. Seu fruto pode ser utilizado como gordura para 

fabricação de margarina, sabonetes, batons, xampus, além de poder ser 

consumido na alimentação. Sua semente é utilizada como pingente na 

fábrica de joias. 

 

http://www.mariaoiticicabiojoias.com.br/upl/B R/imagens/thumb/36-

50BR6_natural_thumb.jpg 
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BRINCO PRODUZIDO COM FRUTO DE MURUMURU 

 

http://www.inpa.gov.br/labpalm/janela.php?id=10 

 

MURUMURU EM MANACAPURU-AM 

 

Um dos exemplos do trabalho de utilização do murumuru é realizado por 

cooperativas como a da Reserva Extrativista do Médio Juruá (RESEX) e a da 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável Uacari. ―As castanhas do murumuru 

são quebradas e suas amêndoas, então, moídas e extraídas em prensa, 

originando a manteiga‖, diz o gestor ambiental Rodrigo Bentes, 

coordenador do projeto ISTO É AMAZÔNIA e diretor de uma empresa que 

comercializa o murumuru. 
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Adaptado de: http://gnt.globo.com/beleza/noticias/index.shtml 

 

COMPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA 

TERRAS QUILOMBOLAS DO BRASIL 

 

Com as informações contidas na legenda do mapa e com o auxílio do Atlas 

Geográfico Escolar, aponte o nome das duas regiões do Brasil que possuem 

as maiores concentrações de terras quilombolas. ________________________ 

________________________ 

IBGE, 2010. Atlas Geográfico Escolar. Ensino Fundamental. IBGE. P. 24. 

2010. 

 

Glossário: quilombola- são chamados de ―quilombolas‖ os habitantes dos 

―quilombos‖. Cem anos após a assinatura da Lei Áurea, que libertou os 

escravizados no Brasil, os quilombos ainda eram considerados locais com 

grandes concentrações de negros que se rebelaram contra o regime 

colonial. Com a Constituição Federal de 1988, o termo ―quilombo‖ teve seu 



conceito ampliado de modo que, na atualidade, se refere a toda área 

ocupada por comunidades remanescentes dos antigos quilombos. 

 

Adaptado de http://www.palmares.gov.br/2012/0s-quilombolas-conceito-

autodefinicao-e-direitos 
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Adaptado do Atlas Geográfico Escolar. IBGE. 2004. P. 163. 
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Adaptado do Atlas Geográfico Escolar. IBGE. 2004. P. 163. 
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Adaptado do Atlas Geográfico Escolar. IBGE. 2004. P. 163. 
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Adaptado do Atlas Geográfico Escolar. IBGE. 2004. P. 163. 
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Adaptado do Atlas Geográfico Escolar. IBGE. 2004. P. 163. 
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http://www.geografiaparatodos.com.br/img/mapasm/america_latina_jun.jpg 
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ESTADO, NAÇÃO E ESTADO-NAÇÃO 

Você já deve ter ouvido e visto os termos Nação e Estado. Mas, você 

saberia dizer o que é uma Nação e o que é um Estado? Não? Observe as 

imagens abaixo: 

Fonte: http://www.estacaoprimeira.org/mangueira NAÇÃO RUBRO-NEGRA NAÇÃO 

VERDE-ROSA 

 

Fonte: http://esporte.uol.com.br/futebol 
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As imagens que estão nesta página nos mostram vários exemplos de nação: a 

NAÇÃO RUBRO-NEGRA, a NAÇÃO VERDE-ROSA e a NAÇÃO NORDESTINA. Será que dá 

para entender o que é uma nação? Vejamos! 

Fonte: http://www.rio.rj.gov.br/ 

 

Nação expressa a memória de um passado comum, a vivência de um presente 

comum, a crença em um futuro comum. São pessoas que compartilham os 

mesmos hábitos, cultura e sentimentos em torno de algo em comum. Estado, 

por sua vez, se constitui na forma de organização política das 

sociedades, na qual temos um governo gerenciando as ações em benefício de 

todos. 

NAÇÃO NORDESTINA 

 

3 

 

Finalmente, Estado-Nação constitui a combinação de todos estes 

componentes: há a expressão de uma identidade coletiva, imprimindo suas 

marcas no território. 

 

ETNIA E DIVERSIDADE ÉTNICA 

Fonte: http://noticias.uol.com.br/meio-ambiente 

 

Leia o texto abaixo: No litoral brasileiro, os viajantes do século XVI 

tinham encontrado, por toda parte, representantes da grande cultura Tupi-

Guarani, que também ocupavam a quase totalidade do Paraguai e o curso do 

rio Amazonas. No Noroeste do Brasil, os Tupi eram vizinhos de outros 

povos, os Caraíba ou Caribe, que se pareciam muito com os Tupi na 

cultura, embora diferindo no idioma, e que se empenhavam em conquistar as 

Antilhas. Havia também os Aruaque, grupo bastante misterioso. Mais antigo 

e mais sofisticado que os outros dois, formava a maior parte da população 

antilhana e avançara até a Flórida (Estados Unidos). Apresentavam 

elevadíssima cultura material, sobretudo a cerâmica e a madeira talhada. 



Adaptado de LÉVY-STRAUSS, Claude. Tristes Trópicos. Rio de Janeiro: 

Companhia das Letras, 2009, p. 236. 

 

Criança da etnia Caiapó 

 

Parques e terras indígenas 
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www.educopedia.com.br/ 

 

Olá! Para aprofundar este tema, vá ao site da Educopédia e acesse o 8.º 

Ano/1.º Bimestre Aulas 01 e 02. Bom estudo! 

 

Fonte: Atlas Escolar do IBGE – 5.ª Edição – 2009. 
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AGORA, É COM VOCÊ 

Vamos ver se, realmente, você aprendeu? 

 

!!! 

 

1- Claude Lévi-Strauss, falecido em 2009, é considerado um dos maiores 

cientistas sociais do século XX. Ele era francês e esteve no Brasil, na 

década de 1930, aqui permanecendo por cinco anos, estudando o nosso povo. 

Ele era um etnólogo. Procure, no dicionário, o significado dessa palavra 

e escreva-o aqui. 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 2- Podemos afirmar que Lévi-Strauss encontrou no 

Brasil um único povo? Justifique sua resposta. 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 3- Apesar de massacrados, desde o período colonial, 

a influência dos hábitos e costumes dos povos que originalmente habitavam 

o continente pode ser percebida, ainda hoje, nas sociedades latino-

americanas. Sabendose que a moeda do Paraguai chama-se guarani, busque, 

no texto da página anterior, a razão desse nome. 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 
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SURGIMENTO DE NOVOS ESTADOS 

 

FIQUE LIGADO!!! 

http://www.revistaovies.com/reportagens/2010/03/como-f undar-um-pais-

multietnico-a-historia-da-iugoslavia-de-tito/ 

 

Em diversos Estados, existem movimentos de reivindicação da soberania 

sobre uma parte do espaço territorial de um país. Os grupos políticos. 

sociais/étnicos exigem direitos 

 

Um exemplo é a antiga Iugoslávia, em que sérvios, croatas etc. afirmaram 

suas identidades singulares, ocasionando a formação de novos Estados. 

 

Em 2011, aconteceu o nascimento do mais novo país do Mundo! 

 

A Iugoslávia, em 1963, recebeu o nome de República Socialista Federativa 

da Iugoslávia. O país comandava seis repúblicas distintas, com duas 

províncias autônomas, Kosovo e Voivodina. 

 

Leia a próxima página para saber o nome deste país. 

Glossário: singular – distinta, original. 
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SURGIMENTO DE NOVOS ESTADOS 

http://www.bbc.co.uk 

 

Em janeiro de 2011, 99% dos eleitores do Sudão do Sul (localizado na 

África) votaram a favor da separação da região do restante do país. 

 

A independência do Sudão do Sul põe fim a décadas de guerra civil. O 

segundo conflito, entre 1983 e 2005, deixou mais de dois milhões de 

mortos. O Sudão do Sul agora passa a controlar 75% do que antes era a 

produção de petróleo do Sudão. O novo país não possui refinarias e o óleo 

do Sul precisa passar pelos oleodutos do Norte para alcançar os mercados. 

Os dois lados têm muitos desafios pela frente. 

Adaptado - http://extra.globo.com/noticias/mundo/lider-do-sudao-do-sul-

fazjuramento-como-presidente-2206774.html 

http://www.bbc.co.uk 
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As grandes diferenças que dividem o Sudão são visíveis até no espaço, 

como demonstra essa imagem de satélite da Nasa. Os Estados do Norte 

(parte mais clara do mapa) são uma área desértica, interrompida apenas 



pelo fértil vale do Nilo. O Sul do Sudão é coberto por vastas áreas 

verdes, pântanos e florestas tropicais (parte mais escura do mapa). 

Adaptado - 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2011/07/110708_sudao_do_sul_inde

pendencia_mm.shtml 

 

NAÇÃO É SINÔNIMO DE ESTADO-NAÇÃO? 

Não. Nação não é sinônimo de Estado-Nação. Existem Estados-Nação formados 

por várias nações. Além disso, pode existir uma Nação sem que haja um 

Estado formado. Esse é o caso do povo basco. 

 

POVO BASCO 

A Espanha é um país composto por regiões que apresentam culturas bastante 

diversas como a Catalunha, a Galícia e o denominado País Basco. Em cada 

uma destas regiões circulam idiomas particulares, distintos do castelhano 

(idioma falado na Espanha e nos países de colonização espanhola). Nessas 

três regiões, existem movimentos nacionalistas separatistas, 

reivindicando completa autonomia de território, governo, leis e língua. 

Contudo, o mais expressivo desses movimentos ocorre no País Basco. A 

busca incessante do povo basco (localizado no norte da Espanha e fazendo 

fronteira com o sudoeste da França) pela independência de seu território 

promoveu, na Espanha, o surgimento de um movimento nacionalista chamado 

ETA (Euskadi ta Askatsuna ou Pátria Basca e Liberdade). Esse grupo 

separatista acabou por ver fortalecidos grupos que defendiam a luta 

armada. Foram promovidos atentados a autoridades do governo e a grupos da 

sociedade civil. O objetivo dos atentados é pressionar os governos 

espanhol e francês a cederem o território para a instauração da nação 

basca. 

Adaptado - http://www.scielo.br/pdf/agora/v3n2/v3n2a08.pdf 

 

estadao.com.br 
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A CATALUNHA 

MAPA DA PENÍNSULA IBÉRICA Milhões tomam as ruas de Barcelona para exigir 

a independência da Catalunha 
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Fonte: www.ig.com.br 

 

Mais de dois milhões de pessoas tomaram as ruas de Barcelona, no dia 

11/09/2012, em uma marcha para comemorar o Dia da Catalunha e exigir a 

separação da comunidade autônoma do reino espanhol. Os mais veteranos 

dizem que este foi o maior protesto desde 1977. Com o centro da cidade 

tomado por manifestantes, a cidade ficou completamente parada. Em 

discurso dirigido aos manifestantes, a presidente da Assembleia Nacional 

Catalã, Carme Forcadell, declarou, durante a manifestação, que o Mundo 

ficaria sabendo o quanto os habitantes locais querem a independência. Ela 

afirmou que, nesse dia 11 de setembro, estava começando a construção 

nacional da Catalunha. 
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Adaptado - iG São Paulo | 11/09/2012 14:43:46 

 

Fonte: http://veja.abril.com.br/noticia/esporte 

 

POVO CURDO 

O povo curdo é considerado a maior etnia sem Estado do mundo. Eles 

habitam uma vasta região, que ultrapassa as fronteiras da Turquia, 

denominada por eles de Curdistão, abrangendo Armênia e no Azerbaijão. 

Fonte: http://veja.abril.com.br 

 

também áreas no Iraque, na Síria, no Irã, na 

 

A partir do século XX, intensificaram-se os conflitos pela criação de um 

Estado curdo na região. Os governos da Turquia e do Iraque vêm 

reprimindo, com violência, os movimentos separatistas. No Iraque, 

Fonte: http://noticias.terra.com.br 

 

embora 

 

historicamente 

 

lutem 

 

por 

 

um 

 

Estado 

 

independente, hoje os curdos procuram, antes de tudo, preservar a 

autonomia da região que controlam, no norte desse país. 

Adaptado - Almanaque Abril 2011, p. 507 e 618. 

Curdos vivem em acampamentos de refugiados para fugir de ataques. 
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CAÇA-CONHECIMENTO 

As palavras abaixo encontram-se nos textos que você leu nas páginas 

anteriores. Elas se referem a conhecimentos importantes no estudo da 

Geografia. Localize-as no caça-conhecimento. AUTONOMIA – COLETIVIDADE – 

CULTURA – DIVERSIDADE – ESTADO – ETNIA – GOVERNO – INDEPENDÊNCIA – 

MOVIMENTOS – NAÇÃO – PAÍS – POVO – SEPARATISTAS – SOCIEDADES – TERRITÓRIO 

D I V 
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C N N M C I A E T N I A 

 

O D T O P A Í C U L Ã Ç 

 



L E E V C U L T U R A O 

 

E P R I Ã T I V I Ê Í S 

 

T E R M P O V O I N Ê O 

 

I N I E E N P O V A C C 

 

V D T N S O A T D Ç O I 

 

I Ê Ó T T M G P E Ã L E 

 

D N R O A I O Í R O E D 

 

A C I S D A V R Ê T T A 

 

D I O G O V E R N O R D 

 

E A Í S R I P A Í S M E 

 

S E P A R A T I S T A S 

 

E R S I D A D E 
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N 

 

Para refletir... 

 

http://www.turminha.mpf.gov.br/ 

 

Todos os povos têm algo de bom a nos ensinar. Cada cultura tem seus 

defeitos e qualidades, virtudes e vícios; nenhuma é perfeita. Quando 

estudamos os hábitos e costumes de outras culturas, vemos que elas 

correspondem, apenas, a uma forma de ver o mundo, mas não a única nem a 

melhor. A cultura de cada povo é formada ao longo de anos. Não podemos 

julgá-la sem conhecer o que o levou a priorizar Nem sempre os princípios 

e valores que cada povo abraça e que norteiam sua cultura foram uma opção 

livre e consciente da sua vontade. Em geral, são as forças adversas ou 

favoráveis do ambiente em que ele se forjou que acabam moldando a 

constituição das suas crenças. 

Adaptado - http://www.turminha.mpf.gov.br/viva-a-diferenca/as-falacias-

do-racismo Geografia - 8.º Ano 1.º BIMESTRE / 2013 

 

determinadas formas de agir ou pensar. 

 

Glossário: priorizar – dar prioridade; preferir; adverso – desfavorável; 

forjar – formar; moldar – dar forma; modelar. 
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ESPAÇO CRIAÇÃO 



Temos, agora, uma tarefa para você. Ela é constituída de algumas etapas: 

• releia, atentamente, o texto da página anterior; • observe, também, 

atentamente, a figura ao lado; 

Fonte: revistaescola.abril.com.br 

 

• debata com seus colegas e com seu Professor, a respeito da relação 

entre a figura e o texto que você releu; • reflitam juntos sobre a 

diversidade cultural que caracteriza a Humanidade. Finalmente, criem um 

pequeno texto que mostre a importância do respeito às diferenças, na 

convivência humana. Vocês deverão transcrever, abaixo, o texto elaborado 

coletivamente. 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 
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O BRASIL 

Agora, conversemos um pouco sobre o nosso país, que faz parte do 

Continente Americano. O nome oficial do nosso país é República Federativa 

do Brasil. Você sabe por que o Brasil tem esse nome? Do ponto de vista da 

forma de governo, o Brasil é uma república. Do ponto de vista da 

organização políticoadministrativa, o Brasil é uma federação, formada 

pela associação de 27 unidades políticas (26 estados e o Distrito 

Federal, onde se localiza Brasília, a capital do país). República é a 

forma de governo na qual o povo é soberano e o chefe de Estado é eleito 

pelos cidadãos ou pelos seus representantes, para um determinado período 

de tempo – mandato. No Brasil, o mandato dos governantes é de quatro 

anos. Agora, procure, no dicionário, o significado de federação. 
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_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ Observe, atentamente, o texto abaixo. Ele foi 

extraído da Constituição Federal de 1988. 

 

TÍTULO I Dos Princípios Fundamentais Art. 1º A República Federativa do 

Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito. . 

Glossário: indissolúvel – que não se pode desfazer. 
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ESTADO-NAÇÃO 

Como vimos, o Brasil é um Estado-Nação organizado sob a forma de 

República Federativa. Você já aprendeu o que é uma república. Na 

atualidade, também são repúblicas: Estados Unidos, Argentina, França, 

Alemanha, Itália, Portugal e muitos outros países. Mas, no mundo atual, 

ainda há uma outra forma de governo que é adotada por muitos Estados – a 

monarquia. Ela difere da república principalmente no que diz respeito ao 

Chefe de Estado. Na monarquia, o Chefe de Estado ocupa o poder de forma 

vitalícia, continuada, até sua morte ou abdicação. Além disso, o poder do 

Chefe de Estado, conhecido como monarca, é hereditário, ou seja, o trono 

é passado de pai para filho ou demais descendentes. As monarquias recebem 

diversas denominações: reinos, impérios, principados, ducados, sultanatos 

etc. São algumas monarquias atuais: Reino Unido, Bélgica, Suécia, 

Dinamarca, Espanha, Japão, entre outras. 
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RELEMBRANDO... 

O Brasil já foi uma monarquia. Em 1822, com a Proclamação da 

Independência, o Brasil tornou-se um império, forma de governo que 

perdurou até 1889, quando foi proclamada a república. Tivemos dois 

imperadores: D. Pedro I (que proclamou a independência) e D. Pedro II, 

seu filho. 
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Glossário: abdicação – renúncia, desistência; vitalício – algo que dura 

toda a vida. Imperador D. Pedro II 

 

http://www.historiazine.com 

 

Você sabia 

 

? 

 

ESTADO-NAÇÃO 

MAPA DO REINO UNIDO 



 

Entre as monarquias da atualidade, o Reino Unido possui uma 

particularidade: ele é um Estado formado por quatro países: Inglaterra, 

Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte (também chamada de Ulster). 

Estes quatro países desfrutam de certa autonomia, mas têm, como chefe de 

Estado, a Rainha Elizabeth II, da Inglaterra. Observe que interessante: 

Nos Jogos Olímpicos (Olimpíadas), o país participa como um todo, como 

Reino Unido. Entretanto, as nações que o compõem disputam as Copas do 

Mundo de Futebol separadamente. Veja os exemplos. ● 1958 (Copa do Mundo 

na Suécia): participaram Escócia, Inglaterra e País de Gales. ● 1962 

(Copa do Mundo no Chile): somente a Inglaterra participou. ● 1986 (Copa 

do Mundo no México): participaram Escócia, Inglaterra e Irlanda do Norte. 

Agora, veja esta observação importante: A unidade do Reino Unido não é 

unânime como poderia parecer. Há várias décadas, parte da população da 

Irlanda do Norte reclama a separação do país do Reino Unido e sua 

integração à República da Irlanda. Tal movimento separatista causou uma 

série de conflitos que resultaram na morte de milhares de pessoas, por 

mais de três décadas. O IRA (Exército Armado Irlandês), organização 

terrorista, promoveu vários atentados na Inglaterra que, por sua vez, 

praticava retaliações na Irlanda do Norte. Atualmente, há entre o governo 

central e líderes separatistas uma relativa paz na região, apesar de 

grupos dissidentes do IRA continuarem a praticar ataques esporádicos 

contra alvos militares. 

Glossário: unânime – algo com que todos concordam; retaliação – 

represália, vingança; esporádico – algo que acontece de vez em quando. 

 

http://www.viajarpelomundo.com 
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ESTADO-NAÇÃO E SISTEMAS SOCIOECONÔMICOS 

http://mais.uol.com.br/ 

 

CAPITALISMO X SOCIALISMO 

Todo Estado-Nação pratica atividades econômicas, indispensáveis à sua 

sobrevivência. Esta necessidade vital fez com que surgissem sistemas 

econômicos que, ao longo da História da Humanidade, foram-se 

aperfeiçoando, expandindo ou desaparecendo. Entre os sistemas econômicos, 

criados pelas sociedades, dois interferiram marcantemente na configuração 

do mundo atual: o capitalismo e o socialismo. 

 

Geografia - 8.º Ano 1.º BIMESTRE / 2013 

 

A figura com a foice e o martelo, juntos, simbolizando a união dos 

trabalhadores do campo e da indústria, na Revolução Russa, tornou-se o 

símbolo do socialismo. 

 

A nota de dólar, moeda estadunidense, é um dos símbolos do capitalismo 

moderno. 

 

Vejamos o caso do nosso país: O Brasil se caracteriza por seguir um 

modelo econômico conhecido como sistema capitalista. 



 

Aprofunde seus conhecimentos sobre este tema. Vá ao site da Educopédia e 

acesse o 8.º Ano/ 1.º Bimestre - Aulas 03 e 04. Bom estudo! 

 

Aliás, a maior parte dos Estados do mundo atual adota o capitalismo como 

sistema socioeconômico. O socialismo surgiu como um sistema antagônico ao 

capitalismo: enquanto o capitalismo prioriza o individualismo, o 

socialismo defende o bem-estar coletivo. 

www.educopedia.com.br 
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Glossário: antagônico – contrário, incompatível, oposto. 

 

http://www.infoescola.com 

 

A BIPOLARIDADE 

Fonte: http://arquivos.unama.br/nead/graduacao/cche/servico_social 

 

CAPITALISMO X SOCIALISMO O fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, marcou 

o início de um período que dividiu o mundo em dois sistemas econômicos, 

abordados na página anterior: o capitalismo e o socialismo. Desde essa 

época, até o início da década de 1990, o mundo ficou dividido em dois 

blocos: um bloco formado por um grupo de países capitalistas, liderado 

pelos Estados Unidos (EUA), e outro bloco de países socialistas, liderado 

pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). A isto chamamos 

de bipolaridade (bi- dois). Os EUA e a URSS emergiram como as duas 

grandes potências políticas, econômicas e militares, cada uma disposta a 

assegurar sua hegemonia no Mundo, num ambiente político que ficou 

conhecido como Guerra Fria. 

 

FIQUE LIGADO!!! 

Ao término da Segunda Guerra, EUA (capitalista) e URSS (socialista) 

tinham ideias contrárias para a reconstrução do equilíbrio mundial. Foi 

então que começou uma grande rivalidade entre esses dois países. Quem era 

o melhor? Esse conflito de interesses, que assustou o mundo, ficou 

conhecido como Guerra Fria. Este nome vem do fato de que essas duas 

potências jamais se enfrentaram com armas durante este período, embora 

apoiassem guerras entre países menores como a Guerra da Coreia, entre 

1950 e 1953, e a Guerra do Vietnã, entre 1959 e 1975. 

Glossário: emergir – vir à tona; aparecer; manifestar-se; hegemonia – 

liderança, predominância ou superioridade. 
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A charge abaixo retrata uma situação peculiar da Guerra Fria. Descreva o 

que você vê na charge, explicando o que entendeu a respeito deste 

período. O significado da palavra RETALIAR é muito importante para o 

entendimento da charge. 

 

Não usar, porque o inimigo pode retaliar. 

 



Não usar, porque o inimigo pode retaliar. 
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http://geografiaetal.blogspot.com/2011/.html 
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_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

 

revistavalever.com.br 

 

DE FILME 

Para entender o que significava o socialismo e qual foi o impacto da 

transição da economia dos países socialistas para o modelo capitalista 

após a queda do Muro de Berlim, assista ao filme ―Adeus Lenin!‖ Caro 

Aluno, importante que você avalie, com seus familiares e professores, a 

temática do filme, verificando, principalmente, com eles, a faixa etária 

(indicação classificativa) do mesmo. 

 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________



_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 
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Depois de assistir a ―Adeus Lenin!‖, faça uma sinopse do filme. Para 

isso, utilize o espaço abaixo e apresente o resultado a seu Professor na 

data marcada. Bom trabalho! Que tal pedir a seu Professor para assistir 

ao filme na sala de aula? 

 

http://filmesmegavideo.net/adeus-lenin-legendado-online/ 

 

O que é sinopse? A sinopse é um resumo, ou seja, é uma apresentação 

sintética, objetiva e precisa da estrutura narrativa de um filme, a 

partir do enredo principal, destacando-se elementos de espaço/tempo, 

personagens principais e situações-chave. 
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http://www.portugues.rfi.fr/economia 

 

A MULTIPOLARIDADE 

http://www.portugues.rfi.fr/economia 

 

Os Gs – GRUPOS DE PAÍSES 

VOCÊ JÁ OUVIU FALAR EM G-5, G-8, G-14, G-20? 

Eles constituem formas de grupamento de países, considerando o aspecto 

econômico, o que vem ratificar a situação de multipolaridade do mundo 

atual. Veja abaixo quais são os principais ―Gs‖: 

 

Logomarca da reunião do G20, realizada em junho/2012, na cidade de Los 

Cabos – México. 

 

Logomarca da reunião do G8, realizada em maio/2012, em Camp David, casa 

de campo localizada no Condado de Frederick (Maryland), Estados Unidos. 

 

● G-5: grupo formado por economias emergentes (África do Sul, Brasil, 

China, Índia e México). ● G-8: grupo que reúne os sete países mais 

industrializados do mundo (Itália, Alemanha, Reino Unido, França, Estados 

Unidos, Canadá e Japão e a Rússia). Originou-se como G-7 (formado pelos 

sete países capitalistas mais industrializados), até que, com o fim da 

Guerra Fria, a Rússia passou a integrar o grupo. ● G-14: grupo que 

congrega os membros do G8 junto às economias emergentes que formam o G5 e 

o Egito. Atualmente, este grupo representa cerca de 80% da economia 

mundial. ● G-20: grupo que reúne as nações desenvolvidas e as maiores 

nações emergentes. Após a eclosão da crise financeira, que atinge o mundo 

atual, tornou-se o mais importante fórum internacional de países para o 

debate das questões políticas e econômicas globais. Este grupo responde 

por 90% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial e por cerca de 80% do 

comércio internacional, se consideradas as transações internas da União 

Europeia. 

Adaptado - www.uol.com.br e Almanaque Abril/2011, p.70. Glossário: 

congregar – reunir; eclosão – surgimento; fórum – conferência, reunião; 



multipolaridade: vários polos; ratificar – confirmar. Aprofunde seus 

conhecimentos sobre este tema. Vá ao site da Educopédia e acesse o 8.º 

Ano/ 1.º Bimestre - Aula 05. Bom estudo! 
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www.educopedia.com.br 

 

A MULTIPOLARIDADE: OS BLOCOS ECONÔMICOS 

Os blocos econômicos são organizações de países criadas para promover a 

integração econômica, o crescimento e a competitividade internacional dos 

países-membros. BLOCO ECONÔMICO UE MCCA ASEAN CAN (PACTO ANDINO) CARICOM 

NOME OFICIAL UNIÃO EUROPEIA MERCADO COMUM CENTROAMERICANO ASSOCIAÇÃO DE 

NAÇÕES DO SUDESTE ASIÁTICO COMUNIDADE ANDINA MERCADO COMUM E COMUNIDADE 

DO CARIBE ASSOCIAÇÃO LATINO-AMERICANA DE INTEGRAÇÃO COOPERAÇÃO ECONÔMICA 

DA ÁSIA E DO PACÍFICO MERCADO COMUM DO SUL COMUNIDADE DA ÁFRICA 

MERIDIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO ACORDO DE LIVRE COMÉRCIO DA AMÉRICA DO 

NORTE ANO DE CRIAÇÃO 1957 1960 1967 1969 1973 TIPO DE INTEGRAÇÃO UNIÃO 

ECONÔMICA E MONETÁRIA MERCADO COMUM MERCADO COMUM MERCADO COMUM MERCADO 

COMUM E UNIÃO ECONÔMICA MERCADO COMUM 
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ALADI 

 

1980 

 

APEC MERCOSUL SADC 

 

1989 1991 1992 

 

ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO MERCADO COMUM MERCADO COMUM 

 

NAFTA 

 

1994 

 

ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO 
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A MULTIPOLARIDADE 

Observe a charge abaixo. Ela nos mostra um dos aspectos marcantes no 

mundo multipolar em que vivemos. 
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A partir da análise da imagem acima e do que você estudou até aqui sobre 

Multipolaridade, interprete a charge. Converse com seus colegas de turma 

e com seu Professor para formular a resposta. 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________



________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 
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humordaterra.com 

 

O MUNDO GLOBALIZADO 

A COPA DAS CONFEDERAÇÕES Você conhece a logomarca ao lado? Ela é o 

símbolo da Copa das Confederações. 

http://pt.fifa.com 

 

Aprofunde seus conhecimentos sobre Globalização. Vá ao site da 

Educopédia, acesse o 8.º Ano/1.º Bimestre - Aulas 06 e 07. Bom estudo! 

www.educopedia.com.br http://pt.fifa.com 

 

Mas, o que vem a ser a Copa das Confederações? Trata-se de um torneio de 

futebol organizado pela FIFA entre seleções nacionais a cada quatro anos, 

a partir de 2005 (anteriormente, era realizada a cada dois anos). 

 

Logomarca da Copa das Confederações 

 

Os participantes são os seis campeões continentais, um de cada 

Confederação, mais o país-sede e o último campeão mundial, perfazendo um 

total de oito países. As Confederações são: CAF – África; CONCACAF – 

América do Norte, Central e Caribe; CONMEBOL – América do Sul; AFC – 

Ásia; UEFA – Europa; OFC – Oceania. A primeira edição desse torneio foi 

disputada na Arábia Saudita, em 1992. Em 2001, o torneio passou a ser uma 

prévia para a Copa do Mundo de Futebol de 2002, o que vem se repetindo 

desde então. Você já deve estar sabendo que a próxima Copa das 

Confederações se realizará em junho deste ano, aqui no Brasil. Em 2014, 

nosso país também será a sede da Copa do Mundo de Futebol. 

Taça da Copa das Confederações 

 

Glossário: prévia – evento anterior a algum outro. 
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O MUNDO GLOBALIZADO 

Será que a Copa das Confederações, um evento esportivo internacional, tem 

alguma coisa a ver com a GLOBALIZAÇÃO? Veja bem! Na atualidade, o tempo e 

as distâncias são vencidos com facilidade pelos modernos meios de 

comunicação. Com isso, eventos de diversas espécies, sejam eles 

esportivos, políticos, sociais etc., podem ser vivenciados por povos 

dispersos pelo mundo, praticamente em tempo real, isto é, quase no exato 

momento em que acontecem (às vezes, com a diferença de menos de meio 

segundo). Os jogos da Copa das Confederações de 2013 poderão ser vistos 



de várias partes do planeta no momento em que estiverem sendo realizados, 

como acontece, também, com os jogos da Copa do Mundo, as corridas de 

automóveis, Jogos Olímpicos, shows de artistas etc. Essa é uma das 

características da globalização. Veja o que diz o texto abaixo: A 

globalização se caracteriza pela intensificação dos fluxos de informações 

– que atingem empresas, indivíduos e grupos em diferentes países – pela 

aceleração nas transações econômicas – envolvendo mercadorias, capitais e 

aplicações financeiras que ultrapassam as fronteiras nacionais – e pela 

crescente difusão de um mesmo conjunto de valores políticos e morais em 

escala universal. 
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Assim, no mundo globalizado, as distâncias geográficas e temporais 

encolhem-se de forma pronunciada. A oposição longe/ perto – tão marcante 

nas sociedades primitivas e também na organização das sociedades nos 

últimos duzentos anos – mostra-se cada vez menos nítida. 

Adaptado de: BARBOSA, Alexandre de Freitas. O Mundo Globalizado: 

Política, Sociedade e Economia. 3. ed. São Paulo: Contexto, 2007. p.12 e 

13. 

 

Você sabia 

 

? 
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Há cerca de 55 anos, quando o Brasil ganhou sua primeira Copa do Mundo de 

Futebol, na Suécia, os brasileiros daquela época apenas ouviam os jogos 

através do rádio. Alguns dias depois de realizados, os jogos que haviam 

sido filmados podiam ser vistos nos cinemas, quando já se sabiam os 

resultados. Se você tem algum parente ou conhecido que tenha vivenciado 

essa situação, converse com ele. Com certeza você vai ficar conhecendo 

aspectos muito interessantes e diferentes do mundo de hoje. 

 

O MUNDO GLOBALIZADO – A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

A globalização possui aspectos positivos e aspectos negativos. O 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia é um dos aspectos positivos 

deste processo, uma vez que a inovação tecnológica, sem dúvida, melhora a 

qualidade dos produtos, diversifica a produção e reduz os custos. Além 

disso, é evidente que recursos mais sofisticados das telecomunicações 

derrubaram barreiras entre os países. As tecnologias de informação são 

simultaneamente transmitidas de um local para outro, superando diferenças 

de cultura, língua e fusos horários. 

Adaptado - http://conhecimentopratico.uol.com.br/geografia/mapas-

demografia/32/artigo182009-4.asp. 

 

Observe a charge abaixo, converse com seus colegas e com seu Professor. 

Procure responder à seguinte indagação: É possível encontrar semelhanças 

e diferenças na história da evolução humana? 
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O MUNDO GLOBALIZADO 

AS DEZ PROFISSÕES DO FUTURO 

Cirurgiões que ampliam a memória, policiais do clima e guias turísticos 

espaciais estão entre as 107 profissões que estarão em alta no futuro, de 

acordo com o estudo ―The shape of jobs to come‖ (―Os tipos de trabalhos 

que virão‖), realizado pela consultoria britânica de tendências 

FastFuture. Para o estudo, que faz uma análise prevendo o período de hoje 

a 2030, a empresa ouviu mais de 486 especialistas de 58 países, em cinco 

continentes. Levando em conta fatores econômicos, políticos, sociais, 

demográficos, ambientais e científicos foi elaborada uma lista que se 

dividia em ―profissões ainda inexistentes‖, como policial do clima e as 

que existem, mas cuja demanda deve aumentar, como nanomédico. 
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O crescimento e o envelhecimento da população devem ser levados em conta. 

Segundo o estudo, as Nações Unidas preveem que a população chegue a 9,1 

bilhões até 2050. O envelhecimento da população vai pressionar governos, 

empresas e famílias. E os avanços da ciência e da tecnologia vão ter um 

espaço maior na sociedade. As 20 profissões mais importantes, segundo o 

estudo, indicam uma tendência de combinar qualificações e habilidades das 

diferentes áreas de conhecimento. 

Adaptado - http://catracalivre.folha.uol.com.br/2010/04/estudo-mapeia-

mais-de-cem-profissoes-do-futuro/ 
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Fonte: filosomidia.blogspot.com 

 

Para refletir... 

Como vimos no texto da página anterior, nos próximos anos surgirão 

profissões que não existem hoje, mas que serão de grande valor e 

importância para as sociedades do futuro. Por outro lado, já existiram 

profissões de grande importância e que hoje não mais existem, ou quase 

não se veem. Sendo assim, propomos uma tarefa para você. A primeira etapa 

desta tarefa sugere que você converse com seus parentes e familiares com 

mais idade que você (mãe, avô, tios etc...) e peça a eles que citem três 

profissões que já viram em atividade e que hoje não existem mais ou quase 

não se veem nos dias de hoje. Em seguida, a partir dos relatos que você 

ouviu, faça uma descrição de cada uma dessas ―ex-profissões‖. A segunda 

etapa de sua tarefa é descobrir novas profissões, as que surgiram nos 

últimos 20 anos, junto com a difusão das tecnologias e da globalização. 
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Busque, na internet, nos sites abaixo relacionados ou em outros que você 

deseje pesquisar, pelo menos três profissões que surgiram há menos de 20 

anos, ligadas diretamente ao avanço tecnológico e à globalização. 

 

Agora, com base no resultado de sua pesquisa, descreva cada uma das três 

―novas profissões‖. 

 

http://www.ibdes.

http://gazetaonline.globo.com/_conteudo/2012/10/oportunidades/sua_carreir

a/1365546-confira-30-novas-profissoesque-sao-muito-promissoras-no-



http://guiadoestudante.abril.com.br/blogs/pordentrodasprofissoes/as-10-

carreiras-mais-promissoras-ate-

http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,ERT275532-17773,00.html 
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O MUNDO GLOBALIZADO 

Conforme colocamos anteriormente, a globalização também possui aspectos 

negativos. Vejamos alguns: ♦ aumento das desigualdades entre países; ♦ 

aumento das desigualdades sociais nos países (concentração de riquezas); 

♦ exclusão digital; ♦ aumento do endividamento externo dos países; ♦ 

consumismo, que leva ao aumento das agressões ao meio ambiente. 

http://crv.educacao.mg.gov.br 

 

Observe o último aspecto da lista acima. Você não deve confundir 

consumismo (consumo ilimitado, descontrolado de bens, especialmente 

supérfluos, isto é, desnecessários) com consumo (utilização, pela 

população, das riquezas, de materiais, de artigos produzidos). Leia, com 

atenção, o texto abaixo, que fala do consumismo e os prejuízos que ele 

causa ao meio ambiente. A demanda por matéria-prima e energia cresce, na 

atualidade, colocando o mundo na direção de um impasse civilizatório: ou 

a sociedade de consumo enfrenta o desafio da sustentabilidade ou teremos 

cada vez menos água doce e limpa, menos florestas, menos solos férteis, 

menos espaço para a monumental produção de lixo e outros efeitos 

colaterais desse modelo de desenvolvimento. Cada um de nós, 

independentemente do poder aquisitivo, pode fazer a sua parte na 

construção de uma nova sociedade de consumo em que a compra de cada 

produto ou serviço seja precedida de alguns pequenos cuidados. Dar 

preferência aos fabricantes ou comerciantes comprometidos com energia 

limpa, redução e reaproveitamento de resíduos, reciclagem de água, 

responsabilidade social corporativa e outras iniciativas sustentáveis é 

um bom começo. Assim como checar se o que pretendemos adquirir é 

realmente necessário e fundamental. O consumo é fundamental à vida. Por 

sua vez, o consumismo desequilibra a vida. Praticar o consumo consciente 

é uma questão de sobrevivência, é uma questão de preocupação com a 

manutenção da espécie humana. 

Adaptado de: TRIGUEIRO, André. Mundo Sustentável – Abrindo espaço na 

mídia para um planeta em transformação. 2. ed. São Paulo: Editora Globo, 

2005. p.22 e 23. Glossário: corporativo – de conjunto; que visa ao todo; 

demanda – busca, procura; impasse – situação aparentemente sem solução 

favorável; preceder – anteceder; chegar ou acontecer antes. 
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ESPAÇO PES 

 

UISA 

 

O consumo exagerado vem causando uma série de agressões ao meio ambiente, 

comprometendo a manutenção da vida na Terra. Consulte a Internet e/ou 

outros meios de informação e faça uma lista das principais agressões à 

natureza que vêm sendo realizadas pelas sociedades modernas. Sugerimos 



que você consulte os sites: www.planetasustentavel.abril.com.br e 

www.mma.gov.br. Agora, escreva de que maneira você pode colaborar na 

redução do consumismo, ou seja, na redução do consumo exagerado. 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 
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Observe a imagem ao lado. Ela apresenta um aspecto do mundo globalizado. 

Escreva, nas linhas abaixo, que aspecto é esse e explique o que levou 

você a essa resposta. ______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

www.revistaexpoente.com 

 

As garrafas plásticas entraram no mercado consumidor, aproximadamente, 

nos anos 70 do século XX. Podemos verificar, através da imagem, que nem 

todos têm acesso ao ―primeiro uso‖ do produto (momento em que o produto é 

vendido ao consumidor). 
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REDES E MOVIMENTOS SOCIAIS 

Você conhece as logomarcas abaixo? Olá! Para aprofundar este tema, vá ao 

site da Educopédia e acesse o 8º ano/1º bimestre, aula 08. Bons estudos! 

 

www.orkut.com/ 

 

https://twitter.com/ 

 

www.educopedia.com.br/ 
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Elas representam redes sociais que envolvem o mundo todo. Através dessas 

redes, as pessoas se comunicam. Entretanto, alguns cuidados devem ser 

tomados, visando a uma navegação segura, na INTERNET, como orienta o 

cartaz que está na próxima página. Além disso, as pessoas devem ter o 



cuidado de não se isolar do mundo real, vivendo apenas a realidade 

virtual. Mas, o que vêm a ser as redes sociais? Podemos considerar as 

redes como estruturas que permitem a divulgação da informação bem como a 

interação entre as pessoas. Com os recentes progressos da ciência e da 

tecnologia e com as novas possibilidades abertas à informação, houve uma 

intensificação do comércio internacional. As redes aparecem como um 

instrumento que viabiliza a circulação e a comunicação entre 

pessoas/lugares (redes sociais). 

Adaptado - SANTOS, Milton. Por uma Geografia das redes. Disponível em 

http://pt.scribd.com/doc/16391201/Santos-Milton-a-Natureza-DoEspaco e 

DIAS, Leila Christina Dias. Redes: emergência e Organização in Geografia: 

conceitos e temas in CASTRO, Iná et alli ( orgs.) Geografia: conceitos e 

temas, Rio de Janeiro: Ed. Bertrand Brasil, 1995, pp. 141-162 . 
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www.facebook.com/ 

 

www.msn.com/ 

 

REDES E MOVIMENTOS SOCIAIS 

Você navega com segurança? Você acha que, vestido assim, como no desenho, 

está protegido dos males da INTERNET? 

 

A INTERNET é uma das boas intervenções da globalização em nosso dia a 

dia. Ela é útil para pesquisas, compras, transações financeiras. Com ela, 

podemos ter acesso, em tempo real, a informações de lugares muito 

distantes de nós. Podemos, também, conhecer outras culturas, conhecer 

paisagens nunca antes vistas por nós e que, possivelmente, sem ela nunca 

conheceríamos. Podemos, ainda, baixar músicas, vídeos e imagens e até 

mesmo nos relacionar com outras pessoas, próximas ou distantes, a 

qualquer momento, num simples clique no teclado. Entretanto, a INTERNET 

contém vários perigos, que vão do roubo de informações e de dados 

pessoais ou institucionais a casos de crimes como a pedofilia e o 

bullying virtual, dois crimes que atingem diretamente os jovens e os 

adolescentes. 
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www.safernet.org.br 
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REDES E MOVIMENTOS SOCIAIS 

É claro que vestir uma armadura não nos protege dos perigos da INTERNET e 

dos sites de relacionamento. Precisamos tomar alguns cuidados, como: a) 

nunca abrir arquivos anexados a e-mails de pessoas ou empresas 

desconhecidas. Mesmo que o remetente seja conhecido, devemos passar um 

bom anti-vírus antes de abrir o arquivo; b) manter, no computador, um bom 

anti-vírus, sempre atualizado; c) nunca instalar programas piratas no 

computador; eles podem trazer vírus ou outros programas prejudiciais ao 

uso; d) seguir sempre as orientações do banco ao acessar a conta pela 

INTERNET; e) não digitar senhas e dados pessoais em computadores públicos 

(lan houses, empresas etc.); f) não criar senhas com datas de 



aniversários, sequências numéricas fáceis ou nomes de pessoas. Uma 

sugestão é criar senhas intercalando letras e números; g) ter cuidado ao 

utilizar o cartão de crédito em compras on line. Devemos ter certeza de 

que a loja virtual é segura; h) não clicar em links mostrados por e-mails 

desconhecidos. Eles costumam instalar vírus ou cavalos-de-troia 

(programas que roubam dados do computador); i) não divulgar dados 

pessoais (endereços, números de documentos etc.) em redes sociais (Orkut, 

Facebook, Twitter, etc.). 

 

Capa da cartilha sobre segurança na rede, uma iniciativa da OAB-SP. 

www.oabsp.org.br/ 
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CURIOSIDADES... 

Você sabe por que o nome Cavalo de Troia foi dado ao programa que rouba 

dados do computador? Vamos lembrar da história da antiga Grécia, na época 

da guerra entre os gregos e os habitantes da cidade de Troia, localizada 

onde hoje se encontra a Turquia. Ulisses construiu um grande cavalo de 

madeira e o deixou à porta da cidade de Troia. Considerado pelos troianos 

como um símbolo da vitória, eles conduziram o cavalo de madeira para 

dentro de suas muralhas. À noite, soldados gregos saíram de dentro do 

cavalo e, aproveitando o sono dos troianos, abriram os portões da cidade, 

permitindo a entrada dos soldados gregos. Assim, a vitória foi possível. 
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Para maiores dicas e informações sobre o uso seguro da INTERNET, acesse 

www.safernet.org.br/site/prevencao. 

 

REDES E MOVIMENTOS SOCIAIS 

Observe, agora, estas logomarcas: Elas representam movimentos sociais 

importantes da atualidade e que são conhecidos também como ONGs 

(ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS). Mas, o que são as ONGs? São movimentos 

criados pela sociedade, constituindo-se em associações de direito privado 

em que as atividades se relacionam a questões de interesse público. As 

ONGs, como objetivo específico, desenvolvem ações de promoção ou de 

defesa de valores e interesses sociais. Conheça a área de atuação de cada 

movimento representado pelas logomarcas que estão nesta página: Greenpace 

– atua na defesa do meio ambiente. Médicos Sem Fronteiras – atua no 

socorro médico a populações carentes. SOS Mata Atlântica – atua na defesa 

da preservação da Mata Atlântica. WWF – atua na defesa do meio ambiente. 

Anistia Internacional – atua na averiguação de denúncias de prisões 

políticas, torturas ou execuções. 

 

www.msf.org.br/ 
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REDES SOCIAIS 

Visualizamos, pelo mundo, diversas manifestações pró-redes sociais, e o 

quanto elas possibilitam uma revolução não política, mas social. Daniel 



Kahneman, psicólogo e Prêmio Nobel de Economia em 2002 e um grupo de 

economistas, estão criando o Índice de Felicidade Nacional ou Conta de 

Bem-Estar Nacional que, em linhas gerais, tem o objetivo de medir a 

satisfação das pessoas com suas vidas. 

Adaptado - Carlos Fernando Galvão, disponível em 

http://diplomatique.uol.com.br/acervo.php?id=2984 

 

Você estudou, nas páginas anteriores, a importância das redes e dos 

movimentos sociais. 
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No fragmento de texto acima, ficamos sabendo que há pessoas estudando uma 

forma de medir a ―felicidade‖ das pessoas com suas vidas. Você acha isso 

possível? A felicidade estaria no consumo, na aquisição de bens? Onde 

estaria a felicidade? Registre a sua opinião no espaço abaixo. Converse 

com seus colegas e com seu Professor a respeito das diferentes opiniões 

apresentadas. 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 
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http://exame.abril.com.br/topicos/redes-sociais 

 

Para refletir... 

 

REDES E MOVIMENTOS SOCIAIS 

 

REDES E MOVIMENTOS SOCIAIS 

Fonte: www.uol.com.br 

 

A página anterior faz uma referência ao Índice de Felicidade Nacional ou 

Conta de Bem-Estar Nacional. Lendo o texto que segue, você vai descobrir 

que essa ideia não é tão nova como podemos achar, num primeiro momento. 

Adotado no Butão, índice de Felicidade Interna Bruta (FIB) ajuda na busca 

por um novo modelo de avaliação Para o Butão, um pequeno reino, 

localizado na cordilheira do Himalaia, entre a China e a Índia, o 

importante é ser feliz. Tanto que o país trocou o conceito de Produto 

Interno Bruto (PIB) pelo de Felicidade Interna Bruta (FIB). 

 



Família butanesa, simples e tranquila, sem pressa ou preocupações. 
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O exemplo integra os esforços para que o mundo adote índices menos 

materialistas e mais sustentáveis para avaliar o seu desenvolvimento. O 

FIB entende que o objetivo de uma sociedade deve integrar crescimento 

econômico e qualidade de vida. O conceito de Felicidade Interna Bruta 

(FIB) nasceu em 1972, no Butão, tendo sido elaborado com a ajuda do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud). Percebe-se que 

a ideia do Butão não é nova, mas continua atual. A Organização das Nações 

Unidas (ONU) lidera uma discussão para encontrar um modelo capaz de 

aprimorar o PIB (a soma das riquezas de um país, Estado ou cidade) e o 

IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que engloba economia, 

expectativa de vida e educação. 

Adaptado - www.zerohora.clicrbs.com.br. 

 

Fonte: www.uol.com.br 

 

Mosteiro Taktshang, no Butão. 
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Para refletir... 

 

REDES E MOVIMENTOS SOCIAIS 

 

Até o momento, pelo conceito e efeito prático na vida da população, o 

modelo do Butão se assemelha mais ao que a ONU procura. O país tem PIB 

reduzido, mas é o lar de cerca de 800 mil pessoas que vivem com baixos 

índices de analfabetismo, de miséria e de fome. O FIB, adotado pelo reino 

asiático, leva em conta nove itens: cultura, educação, saúde, uso do 

tempo, padrão de vida, meio ambiente, bem-estar psicológico, governança e 

vitalidade comunitária. 

www.viagem.uol.com.br 

 

No mapa ao lado, que está representando partes do Sul e Sudeste 

asiáticos, você pode observar a localização do Butão. 

Geografia - 8.º Ano 1.º BIMESTRE / 2013 Adaptado - 

www.zerohora.clicrbs.com.br. 

 

Agora, um desafio para você: 

 

Converse com seus colegas e com seu Professor sobre medidas que 

poderiam/deveriam ser tomadas pelos governos no sentido de promoverem a 

felicidade de suas populações, tornando concreto o conceito de Felicidade 

Interna Bruta. Em seguida, escreva, nas linhas abaixo, as conclusões a 

que vocês chegaram. 

_________________________________________________________________________

__________________________ 

_________________________________________________________________________

__________________________ 

_________________________________________________________________________

__________________________ 

_________________________________________________________________________



__________________________ 

_________________________________________________________________________

__________________________ 

_________________________________________________________________________

__________________________ 
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SEMPRE QUE FOR PESQUISAR, PROCURE FONTES CONFIÁVEIS! 

 

http://www.educopedia.com.br/ 

 

http://viajeaqui.abril.com.br/national-geographic/ 

 

http://portalgeo.rio.rj.gov.br/armazenzinho/web/referencias.asp 

 

http://www.ibge.gov.br/paisesat/ 
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http://planetasustentavel.abril.com.br/ 

 

http://teen.ibge.gov.br/ibgeteen/ 

 

http://www.turminha.mpf.gov.br 

 

http://chc.cienciahoje.uol.com.br/ 

 

38 

 

39 

 

EDUARDO PAES PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO CLAUDIA COSTIN 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGINA HELENA DINIZ BOMENY SUBSECRETARIA 

DE ENSINO MARIA DE NAZARETH MACHADO DE BARROS VASCONCELLOS COORDENADORIA 

DE EDUCAÇÃO 

http://www.cidadessustentaveis.org.br/ 

 

ELISABETE GOMES BARBOSA ALVES MARIA DE FÁTIMA CUNHA COORDENADORIA TÉCNICA 

BEATRIZ ALVES DOS SANTOS CARLOS FERNANDO GALVÃO ORGANIZAÇÃO 
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LUIZ CLAUDIO ESPÍRITO SANTO DE OLIVEIRA ELABORAÇÃO CARLA DA ROCHA FARIA 

LEILA CUNHA DE OLIVEIRA SIMONE CARDOZO VITAL DA SILVA REVISÃO DALVA MARIA 

MOREIRA PINTO FÁBIO DA SILVA MARCELO ALVES COELHO JÚNIOR DESIGN GRÁFICO 

EDIOURO GRÁFICA E EDITORA LTDA. EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO 

Zona portuária do Rio de Janeiro, século XVII. 

 

http://portalgeo.rio.rj.gov.br/armazenzinho/web/ 

 

O BRASIL NO MUNDO GLOBALIZADO 

 

No bimestre anterior, trabalhamos as redes e movimentos sociais. Você se 

lembra? Será que as redes e movimentos sociais têm a ver com o Brasil no 

mundo globalizado? Têm tudo a ver. Releia o trecho abaixo do texto AS 



REDES. ―Mas, ao contrário do que se pode imaginar, não se trata de um 

espaço virtual. As redes são realidades concretas, formadas por pontos 

interligados, que tendem a se espalhar por toda a superfície da Terra, 

ainda que com desigual densidade, conforme os continentes e países. Essas 

redes estão na base da organização socioeconômica atual e são condições 

necessárias para a plena realização da economia global. Elas formam ou 

constituem o veículo que permite os principais fluxos (de informações, de 

produtos, de pessoas etc.), que são o motor principal da globalização.‖ 

Geografia - 8º. Ano 2.º BIMESTRE / 2013 

Adaptado- LUCCI, Elian Alabi. Uma Visão Premonitória - Homenagem ao 

Geógrafo Milton Santos, disponível em 

http://www.hottopos.com/mirand13/elian.htm – acessado em 08/11/2010. 

 

Da mesma forma que os movimentos sociais, as redes estão na base do 

processo de globalização. O texto confirma essa ideia. E o nosso país faz 

parte dessa rede mundial. 
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Glossário: ratificar – confirmar, comprovar, validar o que foi feito ou 

prometido. 

 

AS 25 MAIORES EMPRESAS DA AMÉRICA LATINA NO ANO DE 2010 

 

Observe a tabela abaixo. Ela nos traz as 25 maiores empresas da América 

Latina no ano de 2010. Dentre essas, 14 atuam no Brasil, e, dessas, 9 são 

brasileiras (em negrito). Isso nos mostra como o Brasil está inserido 

nesse mundo globalizado, e é um país de grande importância econômica na 

América e no Mundo. 

 

Posição 

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 

 

Companhia 

PETROBRAS PEMEX PDVSA PEMEX Refinação AMERICAN MOBILE VALE ULTRAPAR WAL-

MART DE MÉXICO ODEBRECHT JBS Friboi ECOPETROL TECHINT TELEMAR 

Eletricidade Federal da Comissão Grupo Votorantim ELETROBRÁS GERDAU CEMEX 

FEMSA CBD - Grupo Pão de Açúcar AMBEV PEMEX Gas e de Insumos Básicos 

CARREFOUR TELEFONICA BRASIL VOLKSWAGEN 

 

País 

BRA MEX VEN MEX MEX BRA BRA MEX BRA BRA COL ARG BRA MEX BRA BRA BRA MEX 

MEX BRA BRA MEX BRA BRA BRA 

 

Setor / Item 

Petróleo / Gás Petróleo / Gás Petróleo / Gás Petróleo / Gás 

Telecomunicações Mineração Petróleo / Gás Comércio Multissetoriais 

Agronegócio Petróleo / Gás Aço / Metalurgia Telecomunicações Energia 

elétrica Multissetoriais Energia elétrica Aço / Metalurgia Cimento 

Bebidas / Bebidas Comércio Bebidas / Bebidas Petroquímica Comércio 

Telecomunicações Autopeças / Auto 
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rankings.americaeconomia.com 
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As dez maiores empresas do mundo, segundo a revista Forbes (2011). 

Posição 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Empresa 

JP Morgan Chase HSBC General Eletric (GE) Exxonmobil Royal Dutch Shell 

Petrochina ICBC Petrobras Berkshire Hathaway Citigroup 

 

País 

Estados Unidos Reino Unido Estados Unidos Estados Unidos Holanda China 

China Brasil Estados Unidos Estados Unidos 

 

Setor 

Financeiro (Banco) Financeiro (Banco) Eletroeletrônicos Petróleo / Gás 

Petróleo / Gás Petróleo / Gás Financeiro (Banco) Petróleo / Gás 

Financeiro (Banco) Financeiro (Banco) 

http://economia.uol.com.br/album/110421_empresas_forbes_album.htm#fotoNav

=1 
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De acordo com a revista Forbes, a Petrobras e o grupo de investimentos 

Berkshire Hathaway estão empatados no 8.º lugar. Portanto, a estatal 

brasileira de petróleo, Petrobrás, é a oitava maior empresa do mundo. 

Você deve ter observado, por meio do trabalho em grupo e dos quadros 

desta página e da página anterior, a presença de grandes corporações, em 

nosso cotidiano/país. Podemos, então, concluir que o Brasil já está 

inserido no processo de globalização. Vamos refletir sobre a economia 

global? Baseado nas informações contidas nas tabelas das páginas 4 e 5, 

indique o setor econômico mais forte na América Latina e o setor 

econômico mais forte no mundo. 
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_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

 

Texto 1 

 

Para refletir... 

 

De acordo com relatório da UNESCO – órgão das Nações Unidas para 

educação, ciência e cultura – a educação ajuda a combater a pobreza e 

capacita as pessoas com o conhecimento, as habilidades e a confiança de 

que precisam para construir um futuro melhor. Observe alguns dados sobre 

a importância da educação: - um ano extra de escolaridade aumenta a renda 

individual em até 10%; - aproximadamente, 171 milhões de pessoas poderiam 



sair da pobreza se todos os estudantes em países de renda baixa deixassem 

a escola sabendo ler; - na América Latina, crianças cujas mães tiveram 

educação secundária continuam na escola dois ou três anos a mais do que 

aquelas cujas mães têm menos escolaridade; - uma criança cuja mãe sabe 

ler tem 50% mais chances de sobreviver depois dos 5 anos de idade; - a 

educação ajuda as pessoas a tomarem decisões que atendem às necessidades 

do presente sem prejudicar as gerações futuras; - aproximadamente, 443 

milhões de dias letivos são perdidos, globalmente, devido a doenças 

relacionadas à água; - mais de 2,6 bilhões de pessoas ainda não têm 

acesso a saneamento básico e 1,1 bilhão de pessoas não têm acesso regular 

à água potável. Como resultado, a cada ano 1,8 bilhão de crianças morrem 

de diarreia. 

Disponível em http://www.cartacapital.com.br/sociedade/a-importancia-da-

educacao/ 
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http://visao.sapo.pt 
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Texto 2 Cresce, no país, a instalação de centros de pesquisa e de 

desenvolvimento de multinacionais. Em junho de 2011, foi divulgado o 

resultado da concorrência para ocupar os três últimos terrenos 

disponíveis para a construção de centros de pesquisa e desenvolvimento 

(P&D) no Parque Tecnológico da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ). As vencedoras foram as gigantes multinacionais Siemens, BG E&P e 

EMC Computer Systems que, em conjunto, deverão empregar mais de mil 

cientistas em suas futuras instalações. Essas empresas representam apenas 

três exemplos de um fenômeno que vem ocorrendo no Brasil em anos 

recentes: a implantação, em território nacional, de grandes laboratórios 

de empresas globais para a criação de novos produtos, serviços e 

inovações. Isso decorre, principalmente, da estabilidade política, da 

economia em crescimento, do mercado consumidor em expansão e da mão de 

obra qualificada – como, por exemplo, mestres e doutores formados nas 

universidades brasileiras. O país tem muito a ganhar com isso, incluindo 

o avanço em seu desenvolvimento científico e tecnológico. Entre as outras 

companhias estrangeiras, que resolveram montar centros de pesquisa no 

Brasil ou ampliar os que já possuem aqui, podem ser citadas a IBM, a GE, 

a Saab, a Dell, a Telefônica e a Whirlpool, essa última dona das marcas 

Brastemp e Consul. O fenômeno não está ocorrendo por acaso. Há duas 

grandes razões para isso. Uma está ligada às próprias empresas e outra ao 

ambiente científico, tecnológico e econômico do Brasil e a seu peso no 

mercado mundial. De uns 20 anos para cá, a maior parte das grandes 

empresas mundiais percebeu que é um bom negócio descentralizar a 

produção, buscando mais contato com os mercados em que atuam. Muitas 

multinacionais, com sede nos Estados Unidos, por exemplo, realizam, em 

outros países, cerca de 18% do seu trabalho. Como exemplo típico dessa 

adaptação, podemos citar o que ocorre na indústria automobilística: se um 

carro projetado para rodar na Europa vier para cá, do jeito que é, ―não 

dura dois meses‖. O veículo precisa de uma série de ajustes. Estando a 

empresa por aqui, esse trabalho é facilitado, ou seja, ela adapta o 

produto ao mercado consumidor. 



Adaptado- 

http://www.sescsp.org.br/sesc/revistas_sesc/pb/artigo.cfm?Edicao_Id=411&A

rtigo_ID=6281&IDCategoria=7263&reftype=1&BreadCrumb=1 

 

http://www.sescsp.org.br/sesc/revistas_sesc 
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Você já se perguntou para que estudar? Vamos refletir sobre isso, levando 

em consideração as informações obtidas nos dois textos das páginas 

anteriores e a afirmação: A educação é muito importante nestes tempos de 

globalização. Será que devemos estudar só para saber trabalhar ou será 

que aumentamos a nossa qualidade de vida/exercício da cidadania quando 

temos acesso a mais informações por meio da educação? Debata com seus 

colegas sobre essas questões e registre as conclusões do grupo nesta 

página. Seu Professor, como sempre, vai auxiliá-lo. Combine com ele e 

apresente as conclusões do seu grupo para os colegas. 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 
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_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 
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O BRASIL NO MUNDO GLOBALIZADO 

A economia brasileira cresceu nos últimos anos e, em 2011, ultrapassou o 

Produto Interno Bruto de países como Reino Unido e Itália, fazendo do 

Brasil a sexta economia mundial. No entanto, em 2012, passou de 6.º para 

7.º lugar. Veja as tabelas abaixo. 

 



As maiores economias do mundo (2011) (PIB em trilhões de dólares): 1 – 

EUA 2 – China 
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As maiores economias do mundo (2012) (PIB em trilhões de dólares): 1 – 

EUA 2 – China 3 – Japão 4 – Alemanha 5 – França 6 – Reino Unido 7 – 

Brasil 15,6 8,2 6 3,4 2,6 2,4 2,3 

 

15,3 7,3 5,9 3,6 2,8 2,5 2,4 

 

3 – Japão 4 – Alemanha 5 – França 6 – Brasil 7 – Reino Unido 

 

Jornal O Globo, Caderno de Economia, página 28, do dia 02/03/2013. 
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Glossário: PRODUTO INTERNO BRUTO - o PIB ou Produto Interno Bruto 

corresponde à soma dos valores de todos os bens e serviços produzidos em 

um determinado país ou região, num determinado período. A variação do 

PIB, num determinado período, nos indica se houve ou não crescimento 

econômico no país ou região analisados. 

 

SERÁ QUE O CRESCIMENTO ECONÔMICO TROUXE BENEFÍCIOS PARA O BRASIL? HOUVE 

UMA MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA? Vamos refletir sobre os dados dos 

últimos censos do Brasil para responder a esse questionamento. A tabela 

abaixo traz dados dos censos brasileiros de 2000 e de 2010. Observe, com 

atenção, esses dados e, depois, reflita! 

 

INDICADORES 

Dados extraidos do IBGE: www.ibge.gov.br/ 

 

CENSO 2000 

0,787 70,5 anos 87% US$ 644.702 US$ 4.300 4‰ 

 

CENSO 2010 

0.807 72,9 anos 90% US$ 1.796.957 US$ 8.114 
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IDH EXPECTATIVA DE VIDA TAXA DE ALFABETIZAÇÃO PIB (MILHÕES DE DÓLARES) 

PIB per CAPITA MORTALIDADE INFANTIL 

 

1,74‰ 

 

Após analisar a tabela, você seria capaz de afirmar se houve melhoria nos 

indicadores socioeconômicos do Brasil, entre 2000 e 2010? Justifique sua 

resposta, analisando, pelo menos, dois indicadores. 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ Apesar da melhoria das condições de vida, ainda 

convivemos com o desafio de diminuir as desigualdades sociais que ainda 

persistem. 



Glossário: IDH - Índice de Desenvolvimento Humano: indicador que avalia a 

qualidade de vida de uma população; renda per capita - é o mesmo que 

renda por pessoa; calcula-se dividindo-se o PIB pelo total de habitantes 

do país. 
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O BRASIL NO MUNDO GLOBALIZADO 

 

Você sabe o que significa desigualdade? A foto e o texto o ajudarão a 

responder a essa pergunta. 

 

http://veja.abril.com.br 
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Apesar de ter ocorrido melhoria nos indicadores sociais, entre 2000 e 

2010, a melhoria na qualidade de vida da população brasileira não é 

homogênea (igual). Há diferenças significativas entre as regiões, estados 

e municípios do Brasil. Ou seja, a distribuição da renda, em nosso país, 

se faz de forma desigual. A foto ao lado, que mostra a favela da Rocinha, 

nos dá um exemplo visual dessa desigualdade. Enquanto a favela, que 

aparece em primeiro plano, é composta por uma numerosa população de baixa 

renda, ao fundo percebemos os prédios em que reside uma reduzida 

população de alta renda. 
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O BRASIL NO MUNDO GLOBALIZADO E AS CIDADES DO SÉCULO XXI 

"O século XIX foi o século dos impérios. O século XX, o dos Estados-

nação. Mas o século XXI será o século das cidades." O autor dessas 

citações, traduzidas em vários idiomas, é o americano Wellington Webb, 

que governou a cidade de Denver, no Colorado, nos Estados Unidos, entre 

1991 e 2003. Segundo o mais recente relatório das Nações Unidas sobre 

crescimento urbano, a partir de 2008, mais de metade da população do 

mundo passou a viver nas cidades. Hoje, são 3,5 bilhões de pessoas. Em 

2030, o contingente chegará a 4,9 bilhões. 

www.planetasustentavel.com.br 

 

Em 20 anos, as cidades da América Latina, da África e da Ásia reunirão 

80% da população urbana. No Brasil, as cidades já abrigam 84% da 

população e geram 90% da riqueza. Nos próximos 40 anos, as áreas urbanas 

do país abrigarão 20 milhões de novos moradores, o equivalente a duas 

cidades de São Paulo. Estudos feitos em nove das principais cidades 

brasileiras – São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Brasília, Fortaleza, 

Belo Horizonte, Manaus, Recife e Porto Alegre – mostram que ainda estamos 

muito atrasados na garantia de um mínimo de qualidade de vida às suas 

populações. Longa é a lista de nossos PROBLEMAS URBANOS. As cidades 

brasileiras cresceram sem planejamento, repetindo, em pleno século XXI, 

os mesmos problemas de 50 anos atrás, como afirma o canadense George 

Martine, consultor de planejamento urbano das Nações Unidas. 

Adaptado - www.planetasustentavel.com.br. 
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O BRASIL NO MUNDO GLOBALIZADO E AS CIDADES DO SÉCULO XXI 

O texto que está na página anterior faz referência aos problemas urbanos. 

Você vive no Rio de Janeiro, uma das maiores cidades do país, que 

enfrenta, também, uma série de problemas, ligados, sobretudo, à 

precariedade da infraestrutura de saneamento e de transportes, à 

ineficiência das políticas de segurança pública, dentre outros. 

 

ESPAÇO PES 

 

UISA 

 

Em grupo, faça uma relação dos problemas urbanos que afetam a nossa 

cidade. Em seguida, procure, com seus colegas, sugerir medidas que visem 

à solução desses problemas. Consulte jornais e/ou revistas e outras 

sse o 

www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10257.htm (texto do 

Estatuto das Cidades). 

 

Geografia - 8º. Ano 2.º BIMESTRE / 2013 

 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 
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_________________________________________________________________________

_______________________ 

 

O BRASIL NO MUNDO GLOBALIZADO 

 

Abaixo, você encontra o mapa da América do Sul. Localize e identifique os 

países que formam o Mercosul, escrevendo os nomes no mapa. Em seguida, 

pinte, com uma cor de sua escolha, a área do Mercosul. 

 

O MERCOSUL prevê a formação de uma União Aduaneira, ou seja, a criação de 

uma região de livre comércio com o fim das tarifas alfandegárias, com uma 

taxação comum para os produtos importados de outros países. E, a longo 



prazo, visa à criação de um mercado comum, com livre circulação de bens e 

de serviços, bem como uma maior integração cultural e educacional. 

Adaptado-

www2.tvcultura.com.br/aloescola/historia/cenasdoseculo/nacionais. 

 

Glossário: pleitear - requerer. 
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Como vimos no 1.º bimestre, a Nova Ordem Mundial, consolidada no pós-

Guerra Fria, foi marcada pela organização de blocos econômicos ou 

regionais, como a União Europeia, o Nafta, a Apec, entre outros. Nesse 

contexto, surge o MERCOSUL, que integra economicamente a Argentina, o 

Brasil, o Paraguai e o Uruguai. A Venezuela vem pleiteando, há alguns 

anos, sua entrada no Mercosul. 

 

www.brasilescola.com 
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O BRASIL NO MUNDO GLOBALIZADO: A QUESTÃO DOS COMBUSTÍVEIS 

Diante da intensificação do processo global, os debates em torno das 

relações do homem com o meio ambiente são muito importantes, no sentido 

de direcionarmos as ações na vertente do Desenvolvimento Sustentável. 

Sobre essa questão leia os textos a seguir. 

 

O álcool combustível traz grandes vantagens em relação ao petróleo, como 

redução do custo e redução da poluição atmosférica. O benefício ambiental 

vem da redução das emissões de gases poluentes resultantes da queima da 

gasolina, uma vez que o combustível fóssil é mais agressivo à atmosfera 

do que o combustível de origem vegetal. Por outro lado, o Proálcool 

também tem seu lado negativo: não se justifica que o Brasil, para suprir 

a demanda de álcool, permita o alastramento da monocultura de cana-de-

açúcar, o que faz com que a biodiversidade fique ameaçada, e o país acabe 

se transformando no provedor da matéria-prima dos outros, em prejuízo de 

uma riqueza que ainda não foi explorada com inteligência no Brasil, 

principalmente na área da biotecnologia. 

Adaptado de TRIGUEIRO, André. Mundo Sustentável – abrindo espaço na mídia 

para um planeta em transformação. 2.ed. 11. reimpressão. São Paulo. 

Editora Globo, 2005. p.197 a 199.) 
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www.brasil.gov.br 

 

Plantação de cana-de-açúcar para produção de álcool. Foto: Geraldo 

Falcão. Crédito: Banco de Imagens Petrobras. 

 

Texto 1 O exemplo do Proálcool O Brasil viveu, na década de 1970, o sonho 

do carro a álcool, que virou um pesadelo muito rápido porque ainda não 

havia maturidade tecnológica. Foram muitos anos de trabalho para que 

houvesse confiança não só do consumidor, mas dos produtores e das 

montadoras, em relação ao álcool etanol como combustível. 
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Em 1973, a medida visava a reduzir a dependência do nosso país ao 

petróleo, em virtude da crise desse combustível no mundo. 

Adaptado de Fernado Sirugi, publicado em www.infoescola.com.br 

 

Texto 2 

 

Visando ao aumento da produção de álcool combustível, a cultura de cana-

de-açúcar ocupou, nos últimos anos, terras que poderiam ser usadas para a 

produção de alimentos essenciais. Vários municípios, principalmente no 

estado de São Paulo, reduziram suas culturas de mandioca, feijão, arroz e 

vários outros alimentos importantes para se dedicarem somente à cana. 

Isso acarretou problemas graves na alimentação da população e contribuiu 

para o aumento dos preços desses produtos agrícolas. 

Adaptado - www.infoescola.com.br. 

 

Após a leitura dos textos, você poderia apontar os problemas ambientais 

gerados pela produção do álcool combustível? Registre suas conclusões 

nesta página. 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 
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_________________________________________________________________________

______________________ 
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O BRASIL NO MUNDO GLOBALIZADO: A QUESTÃO DOS COMBUSTÍVEIS 

Você já ouviu falar nas FAZENDAS DE VENTO? 

 



Elas produzem energia por meio dos ventos (energia eólica). No Brasil, o 

maior projeto para capturar a energia dos ventos acontece no Ceará. O 

governo de lá está construindo uma "fazenda de vento‖, pertinho de 

Fortaleza, a capital do estado. A fazenda vai ter mais de 100 geradores e 

vai ser uma das maiores usinas de produção de energia eólica do mundo. 

Também existem geradores nas montanhas do estado de Minas Gerais, no 

Maranhão, em Fernando de Noronha e na ilha de Marajó, que fica no estado 

do Pará. Os cientistas calculam que 10% do consumo de energia no Brasil 

poderia ser abastecido pela força dos ventos. 
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Adaptado-

http://www.canalkids.com.br/meioambiente/cuidandodoplaneta/fazendas.htm 

 

FIQUE LIGADO!!! 

MOINHOS DE ENERGIA Abaixo, estão os países com maior participação eólica 

no consumo de energia elétrica (em porcentagem total). 1.º - Dinamarca – 

21,4% 2.º - Espanha – 8,8% 3.º - Portugal - 7% 4.º - Alemanha – 7% 5.º - 

Índia – 1,7% 6.º - Inglaterra – 1,5% 7.º - Itália - 1,3% 8.º - Estados 

Unidos – 0,8% 9.º - França – 0,7% 10.º - BRASIL – 0,23% 

 

http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/energia/conteudo_345900.sh

tml 

 

www.exame.abril.com.br 

 

17 

 

Fazenda eólica, em Fortaleza - Ceará 

 

O BRASIL NO MUNDO GLOBALIZADO: O PRÉ-SAL 

O PRÉ-SAL Brasil leiloará áreas do Pré-Sal no 2.º semestre de 2012 O 

governo brasileiro deverá ofertar, no segundo semestre de 2012, áreas de 

exploração de petróleo e gás na camada Pré-Sal. De acordo com o 

secretário-executivo do Ministério das Minas e Energia, Marco Antônio 

Martins Almeida, o governo vai esperar a definição da cobrança de 

royalties das áreas do PRÉ-SAL, pelo Congresso Nacional, para então 

elaborar os contratos, com base no modelo de partilha de produção e 

leiloar os blocos. Segundo o secretário, é natural que o governo demore 

um pouco para conceder as áreas, já que se trata de um novo modelo de 

exploração de petróleo. Uma das áreas com potencial para ser colocada no 

primeiro leilão é Libra, uma das maiores descobertas no Pré-Sal de 

Santos. 

Adaptado de reportagem em www1.folha.uol.com.br 

 

www.abril.com.br 

 

O que é o PRÉ-SAL? O termo Pré-Sal refere-se a um conjunto de rochas, 

localizadas nas porções marinhas de grande parte do litoral brasileiro, 

com potencial para a geração e acúmulo de petróleo. Convencionou-se 

chamar de Pré-Sal porque forma um intervalo de rochas que se estende por 

baixo de uma extensa camada de sal, que, em certas áreas da costa atinge 

espessuras de até 2.000m. O termo ―pré‖ é utilizado porque, ao longo do 

tempo, essas rochas foram sendo depositadas antes da camada de sal. A 

profundidade total dessas rochas pode chegar a mais de 7 mil metros. As 



maiores descobertas de petróleo, no Brasil, foram feitas, recentemente, 

pela Petrobrás, na camada PRÉ-SAL, numa área localizada entre os estados 

de Santa Catarina e Espírito Santo, onde foram encontrados grandes 

volumes de óleo leve. 

Adaptado de texto publicado no link www.petrobras.com.br/minisite/presal. 

www.apolo11.com 
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O BRASIL NO MUNDO GLOBALIZADO: O PRÉ-SAL 

No início deste bimestre, você teve oportunidade de aprender que a 

Petrobras é a maior empresa da América Latina e uma das maiores do mundo. 

Não há dúvida de que a descoberta de petróleo, na camada PRÉ-SAL, foi um 

grande ganho para a empresa e, consequentemente, para o nosso país. Nesta 

página, você encontrará uma tarefa que tem, como tema, exatamente, o 

petróleo do PRÉ-SAL. Realize-a com atenção. Como primeiro passo, você 

deve organizar uma equipe com seus colegas. Seu Professor vai auxiliá-lo. 

Em seguida, você e seus colegas poderão consultar a internet, o livro 

didático, a Educopédia e outras fontes de estudo, organizando sua 

pesquisa de acordo com o roteiro que se segue: • área do litoral 

brasileiro em que estão localizadas as maiores descobertas de petróleo no 

PRÉ-SAL; • importância da exploração do petróleo na área de PRÉ-SAL para 

a economia brasileira; • significado da palavra royalties. 

Adaptado - http://www.petrobras.com.br/pt/energia-e-tecnologia/fontes-de-

energia/petroleo/presal/ 

www.geopoliticadopetroleo.wordspress.com 
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Finalmente, você e seus colegas devem elaborar um resumo com o resultado 

da pesquisa e entregar esse resumo ao seu Professor. Combine com ele para 

apresentá-lo também aos seus colegas. 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 
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_________________________________________________________________________

______________________ 

 

O BRASIL NO MUNDO GLOBALIZADO: DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA 

O modelo da ocupação demográfica da Amazônia Legal, nos últimos cinquenta 

anos, tem levado a níveis significativos de desmatamento, resultantes de 

múltiplos fatores, tais como a abertura de estradas, o crescimento das 

cidades, a ampliação da pecuária extensiva, a acelerada exploração 

madeireira e a expansão das monoculturas intensivas. A área desmatada na 



Amazônia Legal brasileira chegou a cerca de 653.000 km2, em 2003, 

correspondendo a 16,3% da região. 

 

www.greenpeace.org.br 

 

Adaptado de texto de Leandro Valle Ferreira, Eduardo Venticinque e Samuel 

Almeida (www.planetasustentavel.com.br) 

 

FIQUE LIGADO!!! 

Glossário: contíguas - próximas, vizinhas; pioneiras - as primeiras que 

penetraram em alguma região. 

 

Após a leitura atenta do texto, você ficou sabendo do papel importante 

que exercem as áreas protegidas (Unidades de Conservação, Terras 

Indígenas) no controle do desmatamento na Amazônia. 
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Estudo visando a determinar o desmatamento, dentro e fora das atuais 

Unidades de Conservação (UC) e Terras Indígenas (TI), na Amazônia Legal, 

nos estados de Mato Grosso, Rondônia e Pará, mostrou que o desmatamento 

foi cerca de dez a vinte vezes menor dentro das Unidades de Conservação e 

Terras Indígenas do que em áreas contíguas, fora delas. Isso demonstra a 

importância dessas áreas protegidas para diminuir o processo do 

desmatamento nos três estados. 

 

www.infoescola.com.br 
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O BRASIL NO MUNDO GLOBALIZADO: NOVA CONFIGURAÇÃO TERRITORIAL? 

Observe o mapa abaixo. Nele, está representada a divisão política do 

Brasil, caso sejam criadas as unidades políticas – estados e territórios 

– propostas pelos Decretos Legislativos expedidos pelo Congresso 

Nacional. Segundo a Constituição Brasileira, a criação de um novo estado 

só se torna possível se a população do estado, que será desmembrado, 

decidir a favor em um plebiscito. Você sabe o que é plebiscito? 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Geografia - 8º. Ano 2.º BIMESTRE / 2013 

 

Brasil: criação de novos estados e territórios 

 

O primeiro plebiscito, marcado pelo Tribunal Superior Eleitoral, foi o 

que tratou da divisão do estado do Pará e que se realizou em 11/12/2011. 

Escreva, abaixo, o que ficou decidido nesse plebiscito. 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 



_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
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_______________________________________________ 

www.ig.com.br 

 

RIO DE JANEIRO, A CIDADE E O ESTADO 

Vamos viajar pelo nosso estado e pela nossa cidade??? Copacabana João de 

Barro e Alberto Ribeiro Copacabana Princesinha do mar Pelas manhãs tu és 

a vida a cantar 

 

Garota de Ipanema Vinícius de Moraes e Tom Jobim Moça do corpo dourado Do 

sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda 

que eu já vi passar 

 

Massa tijucana escute o que vamos falar No nome mais bonito que agora 

vamos citar Morro do Borel, o Amor e a Mineira, Nova Holanda e Vigário, 

Antares e a Mangueira, Engenho da Rainha, Cruzada, Abolição, Andaraí, 

Rocinha, Iriri, é o Estadão, Faz quem quer, Faúna, Vaz Lobo, Gardênia 

Azul, Turano, Vila Kennedy eu falei foi um por um 

 

Fonte das imagens: http://ulisses-ilustracao.blogspot.com/2010/02/uma-

por-dia-e-samba.html - 

http://www.jblog.com.br/quadrinhos.php?blogid=84&archive=2010-03 

http://terra-brasileira.blogspot.com/2008/10/centenrio-do-cartola.html - 

http://veredasdalingua.blogspot.com/2011/06/vinicius-de-moraes-o-

poetinha.html jduartecaricaturas.blogspot.com - 

http://cerinocaricaturas.blogspot.com/2011/08/gilberto-gil.html - Fonte 

dos trechos das músicas desta página: www.terra.com.br4 
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Samba do avião Tom Jobim Minha alma canta Eu vou pra Lapa O meu lugar 

Vejo o Rio de Janeiro Serginho Meriti e Claudinho Guimarães Arlindo Cruz 

Estou morrendo de saudades Aos pés de Santa Tereza O meu lugar Rio, seu 

mar A um passo da Glória Tem seus mitos e seres de luz Praia sem fim Eu 

vou pra Lapa É bem perto de Oswaldo Cruz, Rio, você foi feito pra mim 

Porque Lapa tem história Cascadura, Vaz Lobo e Irajá Cristo Redentor É a 

velha Lapa dos arcos do Centro Braços abertos sobre a Guanabara (...) Do 

circo, do nobre Capela O seu nome é doce dizer Este samba é só porque 

Madureira, lá laiá Rio, eu gosto de você Rap do Borel A morena vai sambar 

Willian e Duda Seu corpo todo balançar A-la-la-ôo a-la-la-uê Rio de sol, 

de céu, de mar Chega de ser violento e deixa a paz nascer ê ê Dentro de 

mais um minuto estaremos A-la-la-ôo a-la-la-uê (hum) no Galeão (...) Para 

os funkeiros sangue bom somos Borel até morrer 

 

Aquele abraço Gilberto Gil O Rio de Janeiro Continua lindo O Rio de 

Janeiro Continua sendo O Rio de Janeiro Fevereiro e março Alô, alô, 

Realengo Aquele Abraço! 
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RIO DE JANEIRO, METRÓPOLE GLOBAL 

Não há como negar a importância histórica, cultural e econômica do estado 

e da cidade do Rio de Janeiro para o Brasil. Já fomos a capital do 

Império e da República e, por conta disso, são inúmeras as igrejas, 

prédios, ruas e parques que contam a história do Brasil e, 

consequentemente, do Rio de Janeiro. Somos o berço da bossa nova, do 

samba e de um dos maiores espetáculos a céu aberto do Planeta, o 

carnaval. Como se não bastasse, no exterior, quando se fala no Brasil, a 

primeira imagem vinculada é a do Cristo Redentor, escolhido como uma das 

sete maravilhas do mundo moderno. 

 

Cerimônia de Coroação de D. Pedro I (Jean Baptiste Debret). D. Pedro foi 

coroado e sagrado Imperador do Brasil, no dia 1.o de dezembro de 1822, na 

Catedral de Nossa Senhora do Carmo, no Rio de Janeiro. Geografia - 8º. 

Ano 2.º BIMESTRE / 2013 

 

http://www.jobim.com.br/ 

 

Temos muitas outras belezas, como as praias de Copacabana, do Leblon, do 

Arpoador e da Barra, a Ilha de Paquetá, a Floresta da Tijuca, o Maracanã, 

a Lagoa Rodrigo de Freitas, o Pão de Açúcar, a Quinta da Boa Vista, o 

Aqueduto da Colônia Juliano Moreira, o Jongo da Serrinha, o Parque Lage, 

o Jardim Botânico, o Sítio Burle Max, o Hangar do Zeppelin, o Parque 

Natural do Maciço da Pedra Branca, a Ponte dos Jesuítas, a Fábrica Bangu, 

o Museu do Pontal, dentre outras. Para saber a localização desses pontos 

de interesse histórico, cultural e natural, consulte o Atlas do Município 

do Rio de Janeiro, disponível na Sala de Leitura da sua escola. 

Glossário: jongo - jongo, ou caxambu, é um ritmo que teve suas origens na 

região africana do Congo-Angola. Chegou ao Brasil-Colônia com os negros 

de origem bantu trazidos como escravos para o trabalho forçado nas 

fazendas de café do Vale do Rio Paraíba, no interior dos estados do Rio 

de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. 
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Vinícius de Moraes e Antônio Carlos Jobim – fundadores da Bossa Nova, 

ritmo genuinamente brasileiro. 

 

www2.uol.com.br 

 

RIO DE JANEIRO, METRÓPOLE GLOBAL 

A cidade do Rio de Janeiro é considerada o segundo centro financeiro do 

Brasil, sendo, São Paulo, o primeiro. Aqui se localiza a sede de diversas 

instituições financeiras, entre as quais a sede do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Social (BNDES), o gigante federal com atuação em todo o 

Brasil e na América Latina. A metrópole carioca abriga, também, filiais 

de diversas multinacionais e as sedes de importantes empresas nacionais. 

No Rio de Janeiro destacam-se: Petrobras, Vale do Rio Doce, Companhia 

Siderúrgica Nacional, Oi, Telemar e Ipiranga Petróleo. Entre as filiais 

de multinacionais estrangeiras, podemos citar: Shell (Reino Unido – 

Países Baixos), laboratórios Glaxo Smitkline (Reino Unido) e Schering-

Plough (EUA). 

Teatro Municipal do Rio de Janeiro 

 



Sede do BNDES - RJ 

 

http://www.correioweb.com.br 

 

Sede da Petrobras - RJ 

 

http://www1.folha.uol.com.br/folha 

http://colunistas.ig.com.br/petrobras_sede 

 

A tudo isso, soma-se o fato de o Rio de Janeiro ser um dos mais 

importantes centros culturais do país: aqui estão localizados vários 

museus, importantes universidades, centros de pesquisa, teatros, sedes de 

editoras, jornais e redes de televisão. Aqui se realizam, anualmente, 

numerosos congressos e eventos, tanto nacionais como internacionais. 
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RIO DE JANEIRO, METRÓPOLE GLOBAL 

A cidade do Rio de Janeiro surgiu às margens da Baía de Guanabara, 

localizando-se, portanto, em uma região que apresenta grandes contrastes 

naturais. Mar, rios, lagoas, montanhas, planícies; todos esses elementos 

se juntam para formar uma paisagem que, por um lado, chama a atenção por 

sua beleza, mas que, por outro, torna-se um desafio para o planejamento 

da cidade. A cidade surgiu e se desenvolveu em torno da sua função 

portuária, servindo aos interesses da Coroa Portuguesa. Com o passar do 

tempo, o crescimento econômico e populacional obrigou a cidade a se 

expandir cada vez mais para o interior, e intervenções urbanísticas como 

sistemas de drenagem, de desmontes, de aterros, além da construção de 

avenidas, de túneis e de viadutos, foram necessárias para integrar as 

diversas regiões que se desenvolviam. Avenida Brasil, Avenida Presidente 

Vargas, Túnel Rebouças, Túnel Santa Bárbara, Linha Vermelha, Linha 

Amarela, Ponte Rio-Niterói, entre outras obras viárias, são exemplos da 

necessidade de interligação de diferentes áreas, muitas vezes separadas 

por elementos do relevo de difícil transposição. 

Adaptado-http://portalgeo.rio.rj.gov.br/bairroscariocas/texto_cidade.htm. 
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Zona portuária do Rio de Janeiro, século XVII. 

 

http://portalgeo.rio.rj.gov.br/armazenzinho/web/ 

 

Envolva o nosso município no mapa do estado do Rio de Janeiro. 

 

Adaptado-SANTANA, Fábio Tadeu; DUARTE, Ronaldo Goulart. Rio de Janeiro: 

Estado e Metrópole. São Paulo: Editora do Brasil, 2009. p. 30. 
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Os municípios, que aparecem abaixo, integram a chamada REGIÃO 

METROPOLITANA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (RMRJ). Nessa região, temos a 

maior concentração urbano-industrial do estado. Nesse espaço, existe um 

imenso parque industrial diversificado, ou seja, existem indústrias de 

todos os tipos, tais como indústrias de base, de bens de consumo duráveis 

e não duráveis, entre outras. Região Metropolitana do Rio de Janeiro - 

IBGE 

 

Adaptado do Atlas Geográfico Escolar. Ensino Fudamenta do 6º ao 9º ano. 

IBGE.2010.p.30. 
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A REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO é constituída de 20 municípios 

do nosso estado. São eles: Rio de Janeiro, Belford Roxo, Duque de Caxias, 

Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Mangaratiba, Maricá, 

Nilópolis, Nova Iguaçu, Mesquita, Paracambi, Queimados, Niterói, São 

Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica e Tanguá. 

Adaptado da Fundação Centro de Informações e Dados do Estado do Rio de 

Janeiro (CIDE) 

 

Sintetize, nas linhas abaixo, o que você pode descrever sobre o processo 

de crescimento demográfico (aspectos ligados à população) carioca a 

partir da análise do gráfico. 

 

Observe o gráfico. Nele podemos observar se as taxas de crescimento 

demográfico na cidade do Rio de Janeiro vêm aumentando ou reduzindo. 

 

Fonte: IBGE. 
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_______________________________________ 
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_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Texto 2 O ESTATUTO DO IDOSO Texto 1 A UnATI – UNIVERSIDADE ABERTA À 

TERCEIRA IDADE A UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro) criou, há 

mais de quinze anos, uma modalidade de estudos para atender aos idosos 



brasileiros que desejam obter uma formação universitária. Esse projeto de 

inclusão dos idosos no Ensino Superior recebeu o nome de UnATI 

(Universidade Aberta à Terceira Idade) e tem servido de modelo para 

outras instituições de ensino em todo o Brasil. A faculdade é gratuita e 

possibilita o acesso à aprendizagem de vários conhecimentos, por meio de 

um formato especial para atendimento à terceira idade. Os alunos contam 

com laboratórios, bibliotecas e salas especiais que facilitam as 

atividades de pesquisa, e dispõem de serviços de saúde e atividades 

socioculturais, visando a tornar as aulas mais interessantes do que 

nunca. A UnATI-UERJ também visa a garantir qualidade de vida para todos 

os seus alunos com mais de 60 anos: os idosos interessados podem 

participar de atividades benéficas para o corpo, como as aulas de dança e 

yoga oferecidas pela universidade. 

Adaptado-www.mundodastribos.com 

 

O Estatuto do Idoso, criado em 01/10/2003, destina-se a regular os 

direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, 

considerando que o idoso goza de todos os direitos fundamentais da pessoa 

humana. Pelo Estatuto, ficam asseguradas ao idoso todas as oportunidades 

e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental e seu 

aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de 

liberdade e dignidade. Constitui-se obrigação da família, da comunidade, 

da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta 

prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à 

liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 

comunitária. 

Adaptado-www.planalto.gov.br. 
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veja.abril.com.br 

 

Texto 4 

 

Texto 3 Relacionando os dados do Censo 2010 com o Sistema de Informações 

de Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde, o Instituto Pereira Passos 

(IPP) verificou um novo perfil etário (de idade) da população carioca: os 

dados constatam o envelhecimento da população da cidade. O levantamento 

servirá como um meio para repensar políticas que atendam ao rápido 

processo de envelhecimento da cidade. 

Adaptado - www.rio.rj.gov.br/web/ipp/exibeconteudo. Em 28/09/2011. 

 

A população da cidade está reduzindo, década após década, o seu ritmo de 

crescimento. Isso é uma tendência nacional, mas a cidade do Rio de 

Janeiro figura entre aquelas que estão à frente desse processo no país. 

As maiores explicações para esse fato são: o declínio acentuado da taxa 

de fecundidade (número de filhos por mulher) e a redução das migrações 

para a cidade. No primeiro caso, temos, como justificativa, as 

transformações sociais pelas quais passou a sociedade brasileira no 

período, mais acentuadamente, nas grandes metrópoles. Entre essas 

transformações, podemos destacar: • o aumento da participação da mulher 



no mercado de trabalho; • a ampliação da informação e o acesso aos 

diversos meios de controle da natalidade; • o aumento do custo da 

formação dos filhos nas grandes cidades; • a ampliação do acesso à 

escola. No caso das migrações, a redução dos fluxos está diretamente 

ligada à redução do poder de atração das grandes metrópoles do país, 

fator acentuado tanto pela desindustrialização quanto pelo longo período 

de reduzido crescimento econômico. 

 

Texto adaptado de SANTANA, Fábio Tadeu & DUARTE, Ronaldo Goulart. Rio de 

Janeiro: Estado e Metrópole. São Paulo. Ed. Brasil. p: 182. 

 

Glossário: desindustrialização - diminuição da importância da 

participação da indústria na economia nacional. 

 

Geografia - 8.º Ano 2.º BIMESTRE / 2013 

 

fiocruz.br 

 

30 

 

Você tem parentes idosos? 

 

Forme um grupo para estudar a situação do idoso no seu bairro. Comecem a 

análise com a situação dos idosos da sua família. Vocês poderão 

entrevistá-los! Elaborem algumas perguntas para serem feitas na 

entrevista. Registrem as conclusões do grupo nesta página. Depois, 

combine com o seu Professor e apresente para os seus colegas as 

conclusões da equipe. 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 
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_________________________________________________________________________

____________________ 

 

O município do Rio de Janeiro se divide em bairros que são agrupados, 

para fins administrativos, em unidades maiores denominadas regiões 

administrativas. Pinte, no mapa, o bairro em que se localiza sua escola. 

 

Adaptado-: 

portalgeo.rio.rj.gov.br/armazenzinho/web/imagens/Mapa%20mudo%20bairros.pd

f 

 

Está difícil localizar o bairro? Consulte a lista de bairros que se 

encontra na página seguinte. 
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Estação Ferroviária de Madureira 

Fonte das imagens desta página - 

http://portalgeo.rio.rj.gov.br/armazenzinho 

 

Arcos da Lapa 

 

Calçadão de Copacabana 
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Procure saber a que região administrativa pertence o bairro de sua 

escola. _________________________________________ 
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BÚZIOS TORNA-SE A PRIMEIRA CIDADE INTELIGENTE DA AMÉRICA LATINA O 

município de Armação dos Búzios, na Região dos Lagos, no estado do Rio de 

Janeiro, ganhou uma série de tecnologias para a sustentabilidade e o 

consumo eficiente de energia. O município ficou ―inteligente‖ porque a 

concessionária de energia Ampla resolveu fazer dele o seu laboratório do 

conceito Smart City, que já existe, por exemplo, em Málaga (na Espanha, 

também pela Endesa, que controla a Ampla) e Masdar, em Dubai. A cidade 

foi escolhida pela concessionária para receber o projeto-piloto porque, 

por ser turística, atrai os olhos do mundo, seu território é pequeno e 



fica em uma ponta isolada da rede da Ampla, o que facilita os testes. São 

vários os exemplos dessa inteligência: a Lagoa da Usina ganhou 60 

lâmpadas LED comandadas remotamente que diminuirão em 60% o consumo. Mais 

90 pontos de luz assim serão instalados na Orla Bardot e na Rua das 

Pedras — que, aliás, recebeu uma rede Wi-Fi gratuita. Parte central do 

projeto é a rede inteligente de energia, conhecida como ―smart grid‖. 

Duzentos e vinte e dois domicílios de Búzios ganharam medidores 

inteligentes, que dão informações aos consumidores, permitindo que eles 

organizem melhor o seu consumo. Outra novidade será a geração 

distribuída, pela qual os moradores do município poderão gerar energia 

com painéis solares e turbinas eólicas e vendê-la de volta à Ampla. Na 

prática, eles ganharão abatimentos na conta de luz. E quem mora, por 

exemplo, em Niterói e tem casa em Búzios, poderá produzir energia no 

balneário e pagar menos em Niterói. A Ampla só espera a regulamentação da 

Aneel sobre o tema para introduzir o sistema em Búzios. Duzentos 

consumidores serão escolhidos para receber em sua casa um kit com três 

tomadas inteligentes e um roteador 3G, em parceria com a telefônica. Com 

isso, eles poderão — a partir de qualquer lugar — ligar e desligar os 

equipamentos ligados nas tomadas, por meio de um aplicativo de celular ou 

mesmo pela web. Também será possível saber quanto cada aparelho está 

consumindo individualmente, educando melhor o consumidor em seus gastos 

com energia. Outros equipamentos que chamam a atenção pela cidade são: a 

turbina eólica, que gera toda a energia do centro de pesquisa; e os 

quatro carros e duas bicicletas elétricas, que deverão ser usados pela 

Guarda Municipal. As bicicletas devem chegar a 30, assim como há planos 

para lançar barcos-táxi elétricos. 

Adaptado - http://oglobo.globo.com/tecnologia/buzios-torna-se-primeira-

cidade-inteligente-da-america-latina-6787601 

 

Glossário: roteador - aparelho para transmissão de rede de internet. 
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Assinale no mapa do estado do Rio de Janeiro a localização do município 

de Armação dos Búzios. 
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Adaptado- SANTANA, Fábio Tadeu; DUARTE, Ronaldo Goulart. Rio de Janeiro: 

Estado e Metrópole. São Paulo: Editora do Brasil, 2009. p. 30. 

 

CIDADES SUSTENTÁVEIS: TERRAÇOS VIVOS 
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http://www.cidadessustentaveis.org.br/ 
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ESPAÇO CRIAÇÃO 



 

Procure, em jornais e revistas, notícias sobre algumas propostas 

sustentáveis/inteligentes que estão sendo implantadas nas cidades pelo 

mundo. Registre nesta página o resultado da sua pesquisa. 

 

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

 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 
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_________________________________________________________________________

____________________ 

 

TRABALHANDO COM MAPAS... 

 

Adaptado de 

http://portalgeo.rio.rj.gov.br/armazenzinho/web/mapasProntos.asp 
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EDUARDO PAES PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO CLAUDIA COSTIN 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGINA HELENA DINIZ BOMENY SUBSECRETARIA 

DE ENSINO MARIA DE NAZARETH MACHADO DE BARROS VASCONCELLOS COORDENADORIA 

DE EDUCAÇÃO ELISABETE GOMES BARBOSA ALVES MARIA DE FÁTIMA CUNHA 

COORDENADORIA TÉCNICA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS CARLOS FERNANDO GOMES DE 

QUEIRÓS ORGANIZAÇÃO 
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LUIZ CLAUDIO ESPÍRITO SANTO DE OLIVEIRA ELABORAÇÃO 

ALFEU OLIVAL BARRETO JUNIOR CATHARINA HARRIET MACHADO VASCONCELLOS LEILA 

CUNHA DE OLIVEIRA MARCELUS SILVA DA SILVEIRA VAGNER LÚCIO DE LIMA REVISÃO 

 

DALVA MARIA MOREIRA PINTO FÁBIO DA SILVA MARCELO ALVES COELHO JÚNIOR 

DESIGN GRÁFICO EDIOURO GRÁFICA E EDITORA LTDA. EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO 

www.onu.org.br/haiti 

 

Recapitulando... 

Caro(a) Aluno(a), No 2.º bimestre, você estudou o Brasil no mundo 

globalizado e a cidade e o estado do Rio de Janeiro. Lembra dessas 

imagens? 
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Neste bimestre, nós o convidamos a fazer uma viagem pela América Latina. 

O que vem a ser a América Latina? Vamos ver nas páginas seguintes... 
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Recapitulando... 

CONTINENTE AMERICANO OU AMÉRICA 

mapasparacolorir.com.br 

 

Este é o continente em que se localiza o Brasil. Ele se chama Continente 

Americano ou América. O Continente Americano é o mais longo em extensão 

norte-sul. Ele se estende das proximidades do polo Norte às proximidades 

da Antártida. Observe que é cortado pelo Equador e por três outros 

importantes paralelos. Converse com seus colegas e com seu Professor 

sobre o que são paralelos e escreva abaixo as suas conclusões. 

________________________________________________ 

 

Círculo Polar Ártico 

 

Trópico de Câncer 

 

________________________________________________ 
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________________________________________________ Equador No mapa ao lado, 

reforce, com caneta colorida, os paralelos que cortam a América. Escreva 

o nome desses paralelos nas linhas abaixo. 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

Trópico de Capricórnio 



 

AMÉRICA 
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CONTINENTE AMERICANO OU AMÉRICA A América é o segundo continente em 

extensão territorial, sendo superada, apenas, pela Ásia. É, também, o 

mais extenso continente em latitude (sentido norte-sul), estendendo-se, 

aproximadamente, de 83º N a 56º S. Devido a esta sua grande extensão 

territorial, torna-se necessária, para estudo, a regionalização do 

continente, considerando-se aspectos que particularizam suas diferentes 

regiões. Os critérios estabelecidos para a DIVISÃO DO CONTINENTE 

(REGIONALIZAÇÃO) levam em conta: • a posição geográfica; • a formação da 

história e da cultura (critérios socioculturais). O critério que leva em 

conta a POSIÇÃO GEOGRÁFICA considera o continente americano dividido em 

três regiões: América do Norte, América Central e América do Sul. 
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1 – América do Norte 2 – América Central 3 – América do Sul 

 

Consulte o Atlas Geográfico e seu livro didático e numere os países do 

continente, de acordo com as três sub-regiões da América, conforme está 

indicado na legenda ao lado. 

 

Agora, escreva em que região da América, de acordo com esse critério, 

localiza-se o Brasil: 
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Glossário: critério – o que serve de norma para julgamento. 

 

_____________________________________________ 

 

Fonte: http://mapasparacolorir.com.br 

 

CONTINENTE AMERICANO OU AMÉRICA Apesar da importância da regionalização 

da América, de acordo com a posição geográfica dos países (América do 

Norte, América Central e América do Sul), esta regionalização sofreu 

muitas críticas, pois não considerava as profundas diferenças sociais 

entre os povos americanos. Foi desenvolvida, então, uma outra forma de 

regionalização, apoiada em um critério que considera a FORMAÇÃO DA 

HISTÓRIA E DA CULTURA da América. De acordo com esta regionalização, o 

Continente Americano ficaria dividido em duas regiões: a América Latina e 

a América Anglo-Saxônica. A América Latina corresponde aos subcontinentes 

da América Central e da América do Sul, além do México. A denominação 

latina deve-se ao fato de essas regiões do Continente Americano terem 

sido colonizadas, predominantemente, por espanhóis e portugueses e, 

algumas, por franceses, que são três povos latinos. Por sua vez, o Canadá 

(apesar de parte do país ter sido colonizada por franceses), os Estados 

Unidos, a Jamaica (Caribe), a Guiana e o Suriname (holandeses) foram 

colonizados, predominantemente, por ingleses, que constituem um povo de 

origem anglo-saxônica. 

 

Fonte: http://mapasparacolorir.com.br 



 

América Anglo-Saxônica América Latina 

 

Você deve representar a divisão da América, marcando os países, no mapa 

ao lado, conforme indica a legenda. 

Glossário: anglo-saxão – povo germânico (anglos, saxões e jutos) que 

invadiu a Inglaterra entre os séculos V e VI; latino – povo de origem 

latina; povo que fala uma língua originária do latim, que era a língua 

falada no antigo Império Romano. O latim deu origem a outras línguas 

(português, espanhol, italiano, francês, entre outras). 
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MAPA POLÍTICO DO CONTINENTE AMERICANO Leia, atentamente, o texto abaixo. 

Os países que formam a América Latina, em geral, apresentam profundas 

desigualdades sociais. Se analisarmos o caso do Brasil, verificaremos 

que, no que diz respeito à geração de riquezas, nosso país encontra-se 

incluído entre os dez países de maior Produto Interno Bruto no mundo. 

Porém, sabemos que essa riqueza não é distribuída por toda a população, o 

que demonstra a desigualdade que caracteriza nossa sociedade. Por outro 

lado, relatório divulgado pela ONU, em 2010, destaca avanços na redução 

da pobreza extrema e no índice de matrículas escolares. Entretanto, esse 

mesmo estudo indica que apenas um terço dos países latino-americanos 

conseguirá reduzir pela metade as taxas de mortalidade infantil até 2015. 

Adaptado. Almanaque Abril 2011, p. 351. 

 

Oceano Pacífico 
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Leia as próximas páginas com atenção. 
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Glossário: Produto Interno Bruto (PIB) - soma das riquezas de um país. 

 

Nelas, você vai conhecer a realidade de alguns países do continente 

americano. 

 

http://www.mapapoliticoamerica.com 

 

RELATO DO PROFESSOR THIAGO, DA ESCOLA MUNICIPAL GUSTAVO ARMBRUST, DA 

E/SUBE/ 3ª CRE. 

 

Leia o relato com bastante atenção! 

 

Imagem de fundo: www.rac.com.br 

 

Aconteceram coisas incríveis nesses últimos dias. Fui acampar sozinho no 

lago Tromen, o lugar mais lindo que já vi. No caminho, o ônibus parou em 

uma vila Mapuche. Entrou uma família. Logo um dos Mapuche começou a falar 

comigo, perguntou de onde eu era e tal. E começamos a discutir sobre a 



disputa que existe entre o Parque Nacional Lanín (no sul da Argentina) e 

o território Mapuche... Quando cheguei ao Parque, o guarda não me deixou 

acampar porque o camping estava sem água – camping que fica na beira de 

um lindo lago de água doce. Na verdade, os Mapuche reivindicam o camping 

e a área do vulcão Lanín, mas o Estado boicota-os, cortando a água... Sem 

falar que eles já tinham sido proibidos pelas autoridades de realizar, em 

fevereiro, um ritual ao pé do vulcão que tem mais de 800 anos. Depois de 

discutir muito com o guarda, o Mapuche virou as costas para ele e me 

levou para acampar com a família. Ficamos juntos por três dias, só eu e a 

família Mapuche. Consumi a comida deles (não me deixaram cozinhar); tomei 

muito mate até altas horas. Também conversamos muito. Depois eles me 

convidaram para ficar na comunidade por quanto tempo eu quisesse. Ajudei 

a armar a tenda deles e a arrumar as coisas. Os guardas vieram me 

advertir de que os Mapuche iriam cobrar para eu ficar lá. Quando comentei 

isso com a senhora mais velha dos Mapuche, ela foi dar uma bronca no 

guarda. Enfim, aprendi muito com eles. Até hoje eles chamam as pessoas de 

fora de ―incas‖, o inimigo de fora, e, para eles, os argentinos são 

incas. A senhora me falou: ―não sou argentina, não sou índia, sou 

Mapuche‖. A verdade é que eles são muito maltratados na Argentina e 

existe muito preconceito. Os argentinos ficavam me olhando com estranheza 

quando me viam conversando com eles. Em dezembro, voltarei, desta vez com 

o meu filho. Ficarei na vila Mapuche. Fui convidado. É um lugar lindo, 

uma enorme reserva... Acima de tudo, mostramos para nós mesmos como a 

diferença é a coisa mais bonita que existe entre os humanos e que ela não 

deve ser analisada, mas vivida intensamente. 

Adaptado. Prof. Thiago Villela Costa, Escola Municipal Gustavo Armbrust - 

E/SUBE/ 3ª CRE. 
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Como você deve ter observado, o Professor Thiago Villela Costa conviveu, 

por algum tempo, com os Mapuche, na Argentina. Ele pôde observar aspectos 

marcantes da cultura e da vida desse povo. 

 

OS MAPUCHE Os colonizadores europeus encontraram aqui, no continente 

americano, diversos indígenas. Dentre as várias etnias, citam-se os 

Mapuche. Os Mapuche são encontrados no sudoeste da Argentina e no centro-

sul do Chile. Nesse país, eles constituem, entre os indígenas, a etnia de 

maior representatividade e, atualmente, reivindicam a posse do território 

da Araucania, localizada na região dos lagos do sul do Chile. 

Historicamente, são um povo que vem sofrendo repressões desde o período 

colonial. Tanto na Argentina, como no Chile, os Mapuche sofrem 

discriminação e perseguições. Dentre as principais lutas dos Mapuche, 

destaca-se um movimento de recuperação de territórios e de manutenção de 

sua cultura. 

Adaptado. www.latinoamericano.jor.br e www.argentour.com 

Fonte: www.bariloche.com.ar 

 

MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO POVO MAPUCHE 

Região dos Mapuche, entre a Argentina e o Chile. 

 

Paraguai 
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Brasil Uruguai 

Fonte: Adaptada de www.mundodosmapas.com.br 

 

A palavra Mapuche quer dizer gente da terra (mapu = terra; che = gente). 
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Apesar da enorme diversidade existente na América, como os Mapuche, os 

brasileiros, os chilenos, os argentinos, os peruanos e outros povos, 

somos todos americanos porque vivemos no continente chamado América. 

 

Equivocadamente, o nome americano é usado apenas para referir-se ao povo 

e/ou a algum aspecto dos Estados Unidos. 
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O presente estudo da América leva em conta a HISTÓRIA E A CULTURA DO 

CONTINENTE. Essa forma de regionalização, embora não dê conta da 

complexidade da América, nos possibilita uma aproximação da realidade 

histórica dos povos que vivem no continente americano. A partir de agora, 

você vai conhecer alguns aspectos e características marcantes dessa 

região do continente americano denominada América Latina. 

www.onu.org.br/haiti 

 

VAMOS INICIAR NOSSA VIAGEM! 
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VOCÊ JÁ OUVIU FALAR DE UM PAÍS LATINO-AMERICANO CHAMADO EQUADOR? 

Acervo-Profª Ligia Alves dos Santos Souza – E/SUBE/ 6ª CRE 

 

A foto ao lado foi obtida na cidade Mitad del Mundo, localizada próximo à 

cidade de Quito, capital do Equador. Nessa foto, vê-se, pintada no solo, 

a linha que indica a posição do círculo imaginário Equador, que divide a 

Terra em Hemisférios Norte e Sul. Repare que, na foto, a palavra Equador 

está escrita em inglês – Equator. Já a foto abaixo apresenta a vista 

aérea da cidade de Mitad del Mundo, onde se veem as letras N e S 

identificando os Hemisférios Norte e Sul. 

 

Você já deve ter concluído por que o país se chama Equador. Escreva, 

aqui, a sua conclusão. 
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Acervo - Profª Ligia Alves dos Santos Souza – E/SUBE/ 6ª CRE 

 

____________________________________________ 

____________________________________________ Converse com seus colegas e 

procure explicar por que a cidade, que está nas fotos, se chama Mitad del 

Mundo (Metade do Mundo). 
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Haiti 

 

DEPOIS DO EQUADOR, VAMOS AO HAITI. Abaixo, estão as duas primeiras 

estrofes do hino do Haiti, chamado de a Canção de Dessalines. Leia-as com 

atenção. II Pelos Avós, Pela Pátria, Lavremos felizes. Quando o campo 

frutifica A alma se fortifica Lavremos felizes, Pelos Avós Pela Pátria. 

 

I Pelo País, Pelos Ancestrais, Marchemos unidos De nossa ordem sem 

traidores, 

www.mundodasbandeiras.com.br 

 

Da terra somos seus mestres. Marchemos unidos, Pelo País, Pelos 

Ancestrais. 

 

Berg, Tiago José. Hinos de todos os países do mundo. São Paulo. Panda 

Books, 2008. p. 132 

 

O título do Hino do Haiti, A Canção de Dessalines, é uma homenagem a 

Jean-Jacques Dessalines (1758-1806), ex-escravo e um dos líderes da 

revolução haitiana contra os franceses e pela independência do país, 

alcançada em 1804. 

 

Nessas duas estrofes, podemos destacar algumas características do país: ♦ 

o respeito do povo haitiano por suas origens, seus antepassados; ♦ a 

união do povo haitiano em busca da independência; ♦ a estreita ligação do 

povo haitiano à terra; ♦ o valor do trabalho, transformando a terra, 

produzindo riquezas. A agricultura canavieira, voltada para a exportação, 

é a base da economia do Haiti. Apesar do esforço de seu povo, na 

tentativa de vê-lo forte, o Haiti é o país de mais baixo IDH da América. 

O Haiti foi a primeira nação das Américas a abolir a escravidão. Por 

volta de 1804, uma revolução dos escravos levou-os a conquistar o poder e 

a instalar uma República Negra nas Américas, a segunda república 

independente do continente, depois dos Estados Unidos. As potências 

coloniais da época boicotaram os produtos que vinham da região, o que 

levou o país a um tipo de isolamento comercial. Os conflitos com os 

antigos colonizadores pela posse de terras permaneceu após a 

independência. 

Adaptado. http://racabrasil.uol.com.br/cultura-gente/84/artigo5851-1.asp 
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O CASO DOS HAITIANOS Em janeiro de 2010, um forte terremoto atingiu o 

Haiti, matando mais de 200 mil pessoas, deixando outras centenas de 

milhares desabrigadas e agravando as condições socioeconômicas já tão 

precárias do país. A população ainda luta para reerguer o Haiti dos 

escombros e um grande número de sobreviventes continua sofrendo os 

efeitos da catástrofe. Para muitos, já não há esperança de reconstruir a 

vida em seu país. Por isso, um crescente número de haitianos tem buscado 

o Brasil, atraídos pelo crescimento econômico de nosso país. A catástrofe 

natural não pode ser responsabilizada pela situação em que se encontram 

os haitianos. Foram séculos de exploração impostos ao país por governos e 

empresas estrangeiras, que levaram o Haiti à situação atual. Lá os 

efeitos do terremoto são mais graves, exatamente porque as moradias são 



precárias, a população não é preparada para esses eventos e o sistema de 

socorro às vítimas é deficiente. 

 

Observe a foto. 
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Você acha que esta é uma praça no Haiti? Não. Na verdade, trata-se de uma 

praça na cidade de Brasileia, no Acre. Brasileia, Epitaciolândia e 

Tabatinga, localizadas no mapa ao lado, tornaram-se, nos últimos anos, 

portas de entrada no Brasil para muitos haitianos. Situadas nas 

fronteiras do Brasil com a Colômbia e o Peru, estas pequenas cidades têm 

recebido muitos haitianos, que enfrentam uma longa viagem. Eles saem do 

Haiti, partem para Santo Domingo (capital da República Dominicana), pegam 

um avião para a Cidade do Panamá, outro para Lima (capital do Peru) e 

mais um para Iquitos, cidade peruana localizada próxima à fronteira com o 

Brasil. De Iquitos, finalmente, seguem para Tabatinga e Epitaciolândia de 

barco, ou vão diretamente para o Acre, sendo que alguns deles (poucos) 

vêm conseguindo trabalho em empresas localizadas no interior de São 

Paulo. 

Adaptado. Revista Informação: Médicos sem Fronteiras, n. 29, 2012. 
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Glossário: evento - acontecimento. 

 

Fonte: www.globo.com 

 

Fonte: www.globo.com 

 

O CASO DOS BRASIGUAIOS A construção da usina hidrelétrica de Itaipu, 

iniciada no final da década de 1970, provocou a migração de vários 

agricultores brasileiros, que foram empurrados para o território 

paraguaio, motivados ♦ pelas baixas indenizações recebidas do governo 

brasileiro; ♦ pelos bons preços das terras no país vizinho; ♦ pela 

revogação, na ocasião, da lei paraguaia que impedia a venda para 

estrangeiros das terras próximas às fronteiras. Foi grande o número de 

brasileiros que, a partir dos fatos que vimos acima, buscaram, no 

Paraguai, um novo lar, uma forma de sustentar suas famílias e de se 

firmar economicamente. 

 

O termo brasiguaios Brasiguaio é o nome pelo qual são chamados os 

agricultores brasileiros e os seus descendentes estabelecidos na 

República do Paraguai e que residem em áreas de fronteira entre esse país 

e o Brasil. 

Adaptado. www.brasil.gov.br e www.ebc.com.br. 

 

Uma amizade em risco 

 

Vivem no Paraguai meio milhão de brasileiros e descendentes, 60% deles em 

regiões próximas à fronteira. 

 

Conflitos com os nativos A ocupação de terras paraguaias pelos 

brasileiros acabou resultando, nos últimos anos, em conflitos. Em alguns 



casos, os ataques contra os brasileiros assumem características de 

xenofobia. Os paraguaios acusam os brasileiros de ocuparem suas terras, 

afirmando que elas foram ilegalmente adquiridas, em prejuízo do povo 

nativo. Invasões lideradas por Movimentos de Sem-Terra têm ocorrido, 

expulsando pequenos produtores brasileiros de suas lavouras. Apesar de 

cultivarem essas terras há muitos anos – em alguns casos por mais de 

vinte anos – o governo paraguaio não dá nenhum tipo de garantia a esses 

produtores. 

 

Fonte: http://veja.abril.com.br 

 

Glossário: revogação – anulação; xenofobia – aversão a pessoas e coisas 

estrangeiras. 
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Nos últimos 30 a 40 anos, os brasiguaios se multiplicaram e prosperaram 

em solo paraguaio, trazendo crescimento econômico para o país, 

especialmente na agricultura, com a plantação de soja. O Paraguai se 

tornou um dos principais exportadores mundiais desse produto. 
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RELATO DO PROFESSOR MARCELUS DA E.M. GUIMARÃES ROSA, DA E/SUBE/ 8ª CRE. 
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Estive no Paraguai, na Argentina e no Uruguai, no final dos anos 1990, 

pesquisando os fluxos migratórios de brasileiros para esses países. Antes 

de chegar ao Paraguai, eu considerava que brasiguaios eram todos os 

brasileiros que viviam no Paraguai. Encontrei muitos nordestinos, alguns 

mineiros e até pessoas oriundas do estado do Rio de Janeiro, que vivem, 

até hoje, no departamento paraguaio do Alto Paraná e relataram a ação 

pioneira do seu grupo. Naquela época, essas pessoas viviam em situação de 

pobreza na região Sudeste e foram deslocadas para aquela região do 

Paraguai, tendo em vista a fertilidade dos solos de terra roxa, de origem 

vulcânica. Na cidade de Santa Rosa, no Paraguai, eu e meus colegas de 

estudo visitamos uma favela, chamada de Favela Guarani, onde parte dessa 

gente sobrevive. Entretanto, uma grande quantidade destes migrantes 

retornou ao Brasil nos anos 1980, expulsos pelo avanço das atividades 

modernas da soja na região, controladas por famílias de maior poder 

econômico, originárias da 

 

região Sul, em sua grande maioria. Depois de as áreas de terra roxa terem 

sido desmatadas e loteadas, foram oferecidas para entrar na expansão da 

fronteira agrícola da soja, que, no Brasil, avançava na direção do 

CentroOeste. Além de terem maior domínio econômico, essas famílias são 

formadas por descendentes de alemães e italianos, que se apresentam como 

brasileiros, evitando serem confundidos com os brasiguaios. Um 

ingrediente a mais nessa história é a maneira como os paraguaios veem 

esses brasileiros em seu país, associando-os a fatos marcantes, como a 

Guerra do Paraguai ou o uso da energia de Itaipu, eventos que nutrem os 

conflitos e ódios atuais. Dessa forma, podemos dizer que a expressão 

brasiguaios, apesar de amplamente utilizada, cria uma falsa ideia de 



homogeneidade para um grupo muito diverso de pessoas, de miscigenação e 

de integração entre brasileiros e paraguaios, o que, na verdade, não 

existe. 

 

Adaptado. Prof. Marcelus Silva da Silveira, da E.M. Guimarães Rosa, da 

E/SUBE/ 8ª CRE. Glossário: evento – acontecimento; expansão da fronteira 

agrícola – abertura de novas áreas para o cultivo; homogeneidade – 

qualidade, característica, propriedade do que é homogêneo, isto é, do que 

possui composição uniforme, cujos elementos se equivalem; oriundo – 

originário; pioneiro – aquele que abre caminho através de região pouco 

conhecida. 
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O CASO DOS BRASIGUAIOS Leia os trechos das reportagens abaixo. Reportagem 

1 AMEAÇAS CONSTANTES O brasileiro Edumir Kovalsky, 53 anos, vive com a 

mulher e dois filhos há 32 anos no Paraguai. Seus filhos estudam em 

escolas paraguaias e falam três idiomas: português, espanhol e guarani. 

Há seis anos, sua terra começou a ser visitada por paraguaios que alegam 

ter o título de propriedade da área, obrigando-o a se defender na 

Justiça. Como as ameaças são constantes, ele e os vizinhos se revezam na 

guarda das lavouras. O Paraguai já foi um paraíso, diz Kovalsky, que 

guarda, com cuidado, o título de propriedade da sua terra. "Agora, 

vivemos sem saber o que pode acontecer amanhã‖. 

 

http://veja.abril.com.br 

 

Família Kovalsky 

 

Na estrada de terra que cruza as prósperas plantações de soja e milho de 

fazendeiros brasileiros em Ñacunday, no sudeste do Paraguai, a monotonia 

da paisagem é bruscamente alterada por um gigantesco acampamento no alto 

de um morro, de onde emanam torres de fumaça. Lá, numa área reclamada 

pelo catarinense Tranquilo Favero, conhecido no país como "o rei da 

soja", 5.000 famílias de trabalhadores sem-terra se instalaram em 

barracas há oito meses para pressionar o governo a lhes conceder porções 

de terra na região. Há tensão entre os sem-terra e "brasiguaios" (como 

são chamados os cerca de 350 mil brasileiros e seus descendentes que 

começaram a migrar para o Paraguai em busca de terras baratas nos anos 

60). 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2012/06/120626_paraguai_semterra

s_jf.shtml 

 

Adaptado de 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2012/06/120626_paraguai_semterra

s_jf.shtml 
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CAÇA-CONHECIMENTO 



1 – Abaixo, você tem um caça-conhecimento, uma forma divertida de 

estudar. Nele, você deve procurar as palavras que têm a ver com o tema 

abordado nas duas páginas anteriores. As palavras são: brasiguaio, 

família, fronteira, Itaipu, Paraguai, tolerância e xenofobia. 

F A F M Q O B A U N T O 
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R S A Ç W Z R K T N O A 

 

O F M V P A A R X W L I 

 

N G I I A D S I E R E P 

 

T H L W R T I F N T R A 

 

E J I E A O G W O E A C 

 

I H A N G N U L F R N O 

 

R J K T U O A T O R C Ç 

 

A K L Ç A R I Y B M I F 

 

B L G S I I O R I U A L 

 

R Ç H S K A A A A N K I 

 

I T A I P U H G U D D X 

 

Y V O E D N U F H Í F O 

 

S D P A S A T G J T K S 

 

2 – Releia os textos 1 e 2 da página anterior e avalie a situação atual 

da região ocupada pelas famílias brasiguaias no Paraguai. Retire, de um 

dos textos, um trecho que comprove sua resposta. 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ Neste material, você está estudando sobre os povos 

que vivem na América Latina e sofrem discriminação sob diversos aspectos: 

social, cultural, econômico, entre outros. Essa discriminação deixa de 

lado os direitos universais da pessoa humana. Organize um grupo, com seus 

colegas, para criar uma campanha contra qualquer forma de discriminação. 

Releia a citação do Prof. Thiago Villela Costa, que conviveu um período 

com os Mapuche, na Argentina: ―Acima de tudo, mostramos para nós mesmos 

como a diferença é a coisa mais bonita que existe entre os humanos e que 

ela não deve ser analisada, mas vivida intensamente‖. 

 

ESPAÇO CRIAÇÃO 
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Glossário: xenofobia – aversão a pessoas e coisas estrangeiras. 

 

Cordilheira dos Andes – Patagônia Argentina – no verão 

www.ecofotos.com.br 

 

É na Cordilheira dos Andes que se encontra o Monte Aconcágua, que, com 

6.962 m de altitude, é a montanha mais elevada de todo o continente 

americano. Ele se localiza nos Andes Argentinos, nas proximidades da 

fronteira com o Chile. O Aconcágua é, também, a mais alta montanha de 

todo o Hemisfério Sul do planeta Terra. 

 

Monte Aconcágua 
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CORDILHEIRA DOS ANDES 

Os vulcões chilenos, assim como todos os vulcões que se encontram na 

América do Sul, integram uma grande unidade de relevo, a Cordilheira dos 

Andes. Essa Cordilheira se estende de sul a norte, na borda ocidental do 

Continente Americano. 

 

Acervo - Profª Ligia Alves dos Santos Souza – E/SUBE/ 6ª CRE 

 

Esse imponente conjunto de elevadas cadeias de montanhas influencia o 

quadro natural e a vida das sociedades que ali se instalaram. A região 

recebeu a denominação de América Andina. 

 

Cordilheira dos Andes – proximidades de Santiago do Chile, no inverno. 
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E... voltamos para o Equador! A imagem mostra um trecho de uma 

autoestrada em Quito, capital do Equador, na Cordilheira dos Andes. 

 

Observe que existem diversas ondulações neste corte de estrada. Você sabe 

o que isso significa? Essas ondulações são características de um tipo de 

relevo conhecido como dobramento moderno. Leia os textos abaixo para 

saber um pouco mais. 

 

Foto do acervo particular da Profª Ligia Alves dos Santos Souza – 6ª CRE 

 

Recapitulando... 
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Os dobramentos modernos correspondem a uma unidade do relevo formada pela 

ação do tectonismo. Isso quer dizer que esse relevo se formou a partir do 

choque entre duas placas tectônicas. Como numa batida de carro, esse 



choque causou uma espécie de amassamento, ou melhor, o dobramento e o 

soerguimento de uma parte da crosta terrestre. Desse processo, resultou a 

formação do relevo montanhoso que marca a paisagem da região Andina. 

 

Fonte: www.r7.com.br/esportes 

 

Observe, com atenção, as três manchetes acima. Elas se referem à Bolívia 

e ao Equador, países andinos, e tratam de um problema recorrente para os 

clubes brasileiros que enfrentam seus adversários em estádios localizados 

na região Andina: a tão falada altitude, vista como vilã pelos nossos 

jogadores e técnicos durante competições como a Taça Libertadores da 

América e a Copa Sul-Americana. Mas como a altitude afeta as partidas de 

futebol? De que modo ela afeta, também, o clima de grande parte da 

América Latina? Desde a Serra Madre (México), passando por toda a 

extensão da Cordilheira dos Andes, essas formações montanhosas, de origem 

tectônica recente, afetam e moldam o clima da América Latina. O clima é 

influenciado pela altitude. Nas altitudes mais elevadas, as temperaturas 

médias registradas são menores do que nas regiões de menor altitude. Além 

disso, o ar é rarefeito, isto é, tem menor concentração de oxigênio. Você 

sabe que, durante uma atividade física, nosso organismo consome uma 

grande quantidade de oxigênio. Jogadores brasileiros, acostumados com uma 

maior concentração de oxigênio no ar, se sentem mal durante as partidas 

de futebol na região Andina. Para diminuir os efeitos da altitude, é 

necessário que os times brasileiros tenham um período de adaptação, antes 

das partidas de futebol. Se você quiser aprofundar o assunto, converse 

com seu Professor de Ciências. 

 

Fonte: www.espnbrasil.com.br 
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Texto 1 SOTERRADOS NO CHILE Um desmoronamento de terra, na mina San José, 

de cobre e ouro, localizada em Copiapó, Chile, em agosto de 2010, deixou 

33 operários presos em uma galeria a 700 metros de profundidade. A 

esperança de que houvesse algum sobrevivente era praticamente nula, mas 

as equipes de resgate conseguiram contato com os mineiros, percebendo que 

todos estavam vivos. Durante os dias em que estiveram presos na mina, os 

trabalhadores receberam alimentos, água e cartas de parentes por meio de 

um pequeno túnel, enquanto aguardavam pelo regaste. 

Adaptado. http://www.veja.abril.com.br, em 26/08/2010. 

 

Mina San José, local do desabamento. 
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Texto 2 MINEIROS 

Fonte:www.noticias.r7.com 

 

Após passarem 69 dias presos, a 700 metros de profundidade, por causa de 

um desabamento, os 33 mineiros foram resgatados, com vida, da mina de 

cobre San José, no deserto de Atacama. A difícil operação de resgate, 

empreendida por dezenas de especialistas, transformou-se em um evento 



mundial. O acidente trouxe à tona a precariedade das condições de 

trabalho nas minas do país – desde 2000, foram registradas várias mortes 

de trabalhadores em razão de acidentes nesses locais. 

Cápsula utilizada no resgate dos mineiros soterrados. 

Adaptado. Almanaque Abril 2011, p. 426. 
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Continua 

 

Fonte:www.realejornal.blogspot.com 

 

revistavalever.com.br 

 

O drama vivido, durante 69 dias, pelos 33 mineiros chilenos, presos no 

fundo de uma mina, no norte do Chile, foi transformado em um filme, 

Atacama's 33. O roteiro é de Jacobo Bergareche, que começou a escrevê-lo 

quando os mineiros estavam ainda presos no fundo da mina. O resgate dos 

mineiros do Atacama foi acompanhado, minuto a minuto, por milhões de 

pessoas no mundo, através de cobertura jornalística jamais vista. 

Adaptado - www.veja.abril.com.br, em 10/02/2011. 

 

Os trabalhadores das minas exploradas no Chile, na Bolívia e em outros 

países atuam em condições muito precárias e pouco (ou nada) da riqueza 

que produzem se traduz em melhoria de suas condições de vida. Tem sido 

assim, ao longo da história da América Latina. Desenvolvimento Humano O 

conceito de desenvolvimento humano nasceu definido como um processo de 

ampliação das escolhas das pessoas para que elas tenham capacidades e 

oportunidades para serem aquilo que desejam ser. 

 

.pnud.org.br 

 

Índice de Desenvolvimento Humano 

pnud.org.br 

 

http://hdr.undp.org/en/me dia/HDR2013%20Report %20Portuguese.pdf 

http://oglobo.globo.com/i nfograficos/idh-2012/ 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) mede o progresso de uma nação a 

partir de três dimensões: renda, saúde e educação. 

Foto: Kenia Ribeiro/CNM/PNUD Brasil. 
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Com auxílio de seu(sua) Professor(a), forme um grupo para debater a atual 

situação socioeconômica da América Latina. Procure imagens que traduzam 

as conclusões do grupo e elabore uma legenda para cada uma. 
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DESERTO DE ATACAMA 

somethinodd.blogspot.com 

 

Ainda no CHILE... 



 

Deserto de Atacama – Lagoa Inca-Coya. 

Fotos: acervo da Profª Ligia Alves dos Santos Souza – E/SUBE/ 6ª CRE 

 

Deserto de Atacama – proximidades da cidade de San Pedro de Atacama. 

 

Salar de Atacama, imensa reserva de sal (ao fundo, flamingos). 

 

Chegamos a uma região impressionante – o deserto de Atacama – que ocupa 

todo o norte do Chile e é considerado o deserto mais seco do mundo. 

Entretanto, ele proporciona aos que o visitam belíssimas paisagens 

coloridas, nas quais diversas formas de vida se fazem presentes. O 

deserto apresenta céu límpido praticamente durante todo o ano. Esta 

condição faz de Atacama o lugar do Hemisfério Sul preferido pelos 

astrônomos para observação do céu. Poderosos telescópios lá estão 

instalados. Outro fato significativo é que, nesse deserto, o Chile 

explora importantes riquezas minerais como o sal e o cobre. A existência 

do deserto de Atacama deve-se, entre outros fatores, à influência de uma 

corrente marítima fria – a Corrente de Humboldt –, e às elevadas 

altitudes da região. 

Canal de irrigação, construído no deserto de Atacama por povo pré-

colombiano. 
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Glossário: canal de irrigação – fosso por onde corre ou circula água. 

 

RELATO DA PROFESSORA LÍGIA DA E.M. ALEXANDRE FARAH, da E/6.ª CRE. O 

deserto de Atacama é um dos lugares mais impressionantes que tive 

oportunidade de conhecer. As paisagens que ele oferece derrubaram toda e 

qualquer ideia do que eu fazia a respeito do que era um deserto. Atacama 

é extremamente colorido e belo! O Salar, por exemplo, impressiona por sua 

extensão e riqueza de vida, representada por uma variedade de espécies, 

dentre as quais se destaca o flamingo-rosa. Ao longo do Deserto, deparei-

me com ruínas de povoados, como Tulor, e de fortalezas (pukaras, na 

língua quíchua, falada pelas populações atacamenhas pré-colombianas). 

Entre estas, cito Quitor e Lasana. Segundo habitantes da região, os 

povoados foram abandonados devido à absoluta escassez de água: terremotos 

teriam desviado cursos de pequenos rios próximos que abasteciam esses 

povoados. É importante observar que a água encontrada no deserto de 

Atacama permite o aparecimento de oásis. A agricultura de subsistência 

originou-se, principalmente, de lençóis freáticos, alimentados pelo 

degelo de trechos da Cordilheira dos Andes, no verão. Não se pode 

esquecer que chuvas são fenômenos raríssimos em Atacama – menos de 250 mm 

por ano –, que é considerado o deserto mais árido do mundo. Os gêiseres 

do Tatio, vulcão situado a mais de 4.300 m de altitude, constituem uma 

outra paisagem que encanta os olhos. Todos os dias, entre 6 h e 7 h da 

manhã, aproximadamente, os gêiseres esguicham água fervente. Além de 

serem uma visão fantástica, eles também são fonte de energia geotérmica, 

não aproveitada, ainda, pelo Chile. 

Professora Ligia Alves dos Santos Souza 

 



Acervo-Profª Ligia Alves dos Santos Souza –E/SUBE/ 6ª CRE 

 

Salar de Atacama 

 

Ruínas de Tulor 

 

Continua 

Glossário: lençóis freáticos – reservatórios subterrâneos de água. 

 

Gêiser do Tatio 

 

Oásis no deserto de Atacama 
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Continua 

É importante também falar da cidade de San Pedro de Atacama, que se 

localiza a cerca de 1.700 km de Santiago, capital do Chile, seguindo-se 

em direção ao norte. Em San Pedro de Atacama, destacam-se a arquitetura 

simples das casas populares e o Museu Arqueológico, que guarda um rico 

acervo da cultura atacamenha. Na realidade, não há uma única cultura 

atacamenha, mas várias culturas similares que ocupam o Deserto. 

Acervo-Profª Ligia Alves dos Santos Souza –E/SUBE/ 6ª CRE 

 

Casas populares em San Pedro de Atacama 
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Grupo de música típica atacamenha 

 

Objetos de uso cotidiano dos atacamenhos pré-colombianos 

 

Viajar pelo deserto de Atacama é uma experiência realmente fascinante! A 

todo momento, eu me perguntava, e perguntava a outras pessoas que me 

acompanhavam: o que faz alguém decidir viver em um lugar tão belo, mas, 

ao mesmo tempo, tão inóspito como este? Até hoje não obtive resposta. 

 

Utensílios e objetos de uso pessoal dos atacamenhos pré-colombianos 

 

Relato da Profª Ligia Alves dos Santos Souza, da Escola Municipal 

Alexandre Farah, da E/SUBE/ 6ª CRE. 
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Glossário: inóspito – em que não se pode viver. 

 

Consulte as páginas anteriores que falam a respeito do deserto de Atacama 

e complete a cruzadinha ao lado. 1- Tipo de clima predominante. 2- 

Importante sítio arqueológico. 3- Vasta extensão de depósito de sal. 4- 

Principal língua falada pelas populações atacamenhas. 5- Fortaleza, na 

língua quíchua. 6- Atividade de extração de cobre. 7- Áreas ocupadas com 

agricultura de subsistência. 3 4 5 



 

1 2 

 

A T A C A 

 

6 7 

 

M A 

 

Acervo - Profª Ligia Alves dos Santos Souza – E/SUBE/6ª CRE 

 

Deserto de Atacama 

 

Sertão do Nordeste brasileiro 

 

No 7.º ano, você estudou as regiões brasileiras. Escreva, nas linhas 

abaixo, o nome da vegetação que corresponde ao clima semiárido do sertão 

nordestino e cite uma característica das espécies vegetais que estão 

presentes nessa região brasileira. ___________________________________ 

___________________________________ ___________________________________ 

___________________________________ ___________________________________ 

 

www.planetasustentavel.com.br 

 

Glossário: índice pluviométrico – número que dá ideia de proporção, nível 

atingido pela quantidade de chuva que cai em determinado lugar. 
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Observe, agora, as fotos abaixo: à esquerda, vê-se uma paisagem do 

deserto de Atacama, região de predomínio do clima árido ou desértico. À 

direita, vê-se uma paisagem do sertão do nordeste brasileiro, onde o 

clima característico é o semiárido. Há algumas diferenças entre esses 

dois tipos de clima, principalmente no que diz respeito à quantidade de 

chuvas que caem durante o ano. No deserto de Atacama, o índice 

pluviométrico fica em torno de 250 mm anuais, enquanto que, no sertão 

nordestino, o índice equivale a cerca de 500 mm anuais. Dessas condições, 

resultam formações vegetais distintas, como se veem nas fotos. 
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CHEGANDO À COLÔMBIA... 

 

COLÔMBIA É ESTRELA EM ASCENSÃO NO SETOR DE PETRÓLEO O Brasil está 

fortemente associado à alta da produção de petróleo na América Latina. A 

região tem, contudo, outra estrela em ascensão, influindo nos preços e 

nas tendências do setor: a Colômbia. Nos últimos cinco anos, a Colômbia 

elevou sua produção de petróleo quase tanto quanto o Brasil, sendo, hoje, 

o quarto maior produtor de petróleo na América Latina, atrás do México, 

Venezuela e Brasil. 

Geografia - 8.º Ano 3.º BIMESTRE / 2013 Adaptado. 

www.planejamento.gov.br. 

 



A produção de energia tem sido um dos principais temas de preocupação 

mundial. No que diz respeito à produção de petróleo, a América Latina vem 

adquirindo um grande destaque neste sentido. Entretanto, o consumo de 

energia, de origem fóssil, como é o caso do petróleo, tem-se mostrado 

nocivo ao planeta, sendo seu uso duramente criticado pelos 

ambientalistas. 

Organização Latino-Americana de Energia (Olade) 

 

indicadores.co/colombia 

 

A sustentabilidade do nosso planeta exige que seja repensada a produção 

de energia. Tornam-se urgentes a pesquisa e a utilização de fontes 

alternativas, principalmente ao petróleo e ao carvão mineral, que são 

altamente poluidores do meio ambiente. O sol e o vento são considerados 

fontes ―limpas‖ de energia, porque não poluem. Você já teve oportunidade 

de aprender que a energia eólica (do vento) vem sendo utilizada em vários 

países, inclusive no Brasil. Releia o assunto no seu material pedagógico 

do 2.º bimestre. 
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www.caminhosdoturismopeloturismo.com.br 

 

Adaptado. Almanaque Abril 2011, p. 636, e de www.ig.com.br. Bandeiras 

britânicas sendo vendidas nas Ilhas Malvinas. Glossário: reivindicar – 

requerer; reclamar para si; soberania – poder ou autoridade suprema. 
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AS ILHAS 

 

MALVINAS 

 

MINISTRO BRITÂNICO VIAJA ÀS MALVINAS E SE REÚNE COM MILITARES O ministro 

das Universidades da Grã-Bretanha, David Willetts, visitou em fevereiro 

de 2012, as Ilhas Malvinas. A presença de Willetts no arquipélago ocorreu 

em um momento de forte tensão entre seu país e a Argentina. A soberania 

sobre as Ilhas vem sendo reivindicada pela Argentina, desde 1833, quando 

a Grã-Bretanha assumiu o controle do arquipélogo. Antes de embarcar, 

Willetts declarou ao Jornal The Times que seu país defende o direito dos 

habitantes das Malvinas (que os britânicos chamam de Falkland) de decidir 

seu futuro. Segundo o ministro, eles deixaram bem claro que querem ser 

britânicos. 

Adaptado. www.estadao.com.br, de 16/02/2012. 

oglobo.globo.com 

 

Há cerca de 30 anos, britânicos e argentinos entraram em conflito pelo 

território das Malvinas: em abril de 1982, o exército argentino invadiu a 

região, dando início à Guerra das Malvinas, que se estendeu até 14 de 

junho do mesmo ano, com a rendição da Argentina. Mesmo derrotada na 

Guerra, a Argentina, ainda hoje, reivindica o território. Em fevereiro de 

2010, uma companhia britânica iniciou a exploração de petróleo na costa 



norte das Ilhas, aumentando a tensão entre o Reino Unido e a Argentina. A 

atual presidente argentina, Cristina Kirchner, defendeu que a luta pela 

soberania das Ilhas deva ser pacífica, garantindo-se o respeito aos 

direitos humanos da população das Ilhas. 
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Paraguai Brasil 

 

Ao lado, você encontra parte do mapa da América Latina. Observe-o com 

atenção. As Ilhas Malvinas também são chamadas de Ilhas Falkland. 

Explique o porquê das duas denominações. 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ Em sua opinião, qual é a causa 

econômica da disputa pelas Ilhas Malvinas (ou Falkland) entre a Argentina 

e o Reino Unido? 

Geografia - 8.º Ano 3.º BIMESTRE / 2013 

Oceano Atlântico 

Oceano Pacífico 

 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

Ilhas Malvinas ou Falkland (RU) 

 

http://veja.abril.com.br/ 

 

A posição estratégica das ilhas também pode ser considerada uma causa da 

luta pela posse de seu território por argentinos e britânicos. Explique o 

que vem a ser essa posição estratégica. Você pode consultar o site 

www.geopoliticadopetroleo.wordpress.com. 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 
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_________________________________________________________________________

______________________ 

 

Mais fotos de nossa viagem pela América Latina... 

www.mundi.com.br 

 

Assunção, capital do Paraguai. 

 

Recapitulando... 

No 1.º bimestre, você teve oportunidade de saber que o Mercosul é um 

importante bloco econômico da atualidade. Lembra-se? Sugerimos que você 



volte ao seu material pedagógico do 1.º bimestre e releia o que já foi 

estudado. 

 

Glossário: escoar – fazer correr lentamente (um líquido); estuário – tipo 

de foz em que o curso de água se abre largamente. 
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Nesta página, estão fotos das capitais dos três países latino-americanos 

que compõem a América Platina. Acha estranho esse nome? Então, observe. O 

nome América Platina refere-se ao Rio da Prata, estuário criado pelos 

rios Paraná e Uruguai em sua saída para o Oceano Atlântico, e que se 

localiza entre a Argentina e o Uruguai. Mas por que o nome Rio da Prata? 

Porque era por ali que, no período colonial, escoava-se a prata explorada 

nos Andes, principalmente no Peru e na Bolívia. Dali, a prata era levada 

para a Europa. Agora, uma observação importante: esses três países – 

Argentina, Paraguai e Uruguai – formam, juntamente com o Brasil, o 

Mercosul. 
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editora.globo.com 
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Cena do filme Diários de Motocicleta 

 

Cena do filme Diários de Motocicleta 

 

www.sportv.globo.com 

 

editora.globo.com 

 

revistavalever.com.br office.microsoft.com/ 

 

DIÁRIOS DE MOTOCICLETA 

 

Diários de Motocicleta é um filme inspirado em fatos reais e que conta a 

história de dois amigos (Ernesto Guevara e Alberto Granado) que partem em 

uma viagem pela América Latina. Ernesto Guevara, mais conhecido como Che 

Guevara, é considerado um dos mais importantes líderes revolucionários do 

século XX. Teria sido nessa viagem, na qual presenciou a dura realidade 

de vida da população dos países por onde passou, que surgiram as 

motivações para as ideias revolucionárias de Guevara. Ele foi um dos 

responsáveis, juntamente com os irmãos Raúl e Fidel Castro, pela 

Revolução Cubana de 1959. Peça a seu Professor(a) para exibir esse filme 

e registre os países por onde os dois amigos passaram e os problemas que 

presenciaram. Converse com o seu Professor(a) e com os seus colegas a 

respeito dos problemas vividos, atualmente, no Brasil, destacando 

situações comuns ao filme e à realidade da população brasileira. 

 

Ernesto Guevara 

 



Consulte o site www.josemarti.com.br, a Educopédia, o livro didático e/ou 

outro meio de informação, procurando saber mais a respeito de Cuba. 

Considere os seguintes temas: ♦ localização; ♦ situação socioeconômica do 

país; ♦ relações com o Brasil. 

http://www.educopedia.com.br 

 

31 

 

AMÉRICA LATINA: CANAL DO PANAMÁ Em 1879, o francês Ferdinand de Lesseps – 

que abriu o Canal de Suez, no Egito, ligando o Mar Mediterrâneo ao Mar 

Vermelho – iniciou os trabalhos, após acordo com o governo colombiano (na 

época, o Panamá pertencia à Colômbia). O despreparo dos europeus frente a 

doenças tropicais, como malária e febre amarela, e as dificuldades de 

execução de obras de engenharia em áreas pantanosas levaram o projeto à 

falência dez anos depois. Considerada a parte mais estreita do Continente 

Americano, o istmo do Panamá, na América Central, se apresentou como a 

possibilidade de ligação marítima mais rápida entre os Oceanos Atlântico 

e Pacífico. A primeira tentativa dos Estados Unidos de um acordo com a 

Colômbia fracassou. Assim, em 1903, os Estados Unidos apoiaram o Panamá – 

na época, uma província da Colômbia – na obtenção de sua independência. 

Formado o novo país, o governo dos Estados Unidos deu início à construção 

do canal. Em troca, recebeu a concessão para a sua exploração, que se 

estendeu até o ano de 1999. Apesar de o Panamá ter recebido o controle 

definitivo do canal, segundo o acordo, os Estados Unidos podem, em caso 

de ameaça, ocupar esse canal. 

 

E a viagem prossegue... Imagine um navio saindo da costa leste dos 

Estados Unidos com produtos destinados ao mercado australiano. Que rota 

ele pode seguir? Em condições normais, uma opção interessante seria 

aquela que passa pelas Ilhas Malvinas, contornando o sul do Continente 

Americano. Com a finalidade de encurtar o caminho marítimo, entre o 

Oceano Atlântico e o Pacífico, foi construído, entre 1908 e 1914, o Canal 

do Panamá. O Canal tem uma grande importância para o fluxo marítimo 

internacional, recebendo, anualmente, uma média de 13 mil navios. As 

principais rotas marítimas ligam a costa oeste dos EUA à costa leste do 

Canadá, além da Europa. 

Glossário: istmo – faixa de terra que liga uma península a um continente. 
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superdownloads.com.br 

 

CARIBE 

Chiquita Bacana 

Alberto Ribeiro e João de Barro (Braguinha) 

 

Chiquita Bacana lá da Martinica Se veste com uma Casca de banana nanica. 

Não usa vestido, não usa calção; Inverno pra ela é pleno verão. 

Existencialista (com toda razão!), Só faz o que manda o seu coração. 

www.letras.terra.com.br 

 



Você conhece a letra desta música? Talvez você nunca a tenha escutado, 

mas fique sabendo que é uma das mais clássicas marchinhas de Carnaval de 

todos os tempos, do tempo dos seus avós. Foi composta em 1948. Pergunte a 

pessoas mais velhas se elas conhecem essa marchinha. Ela faz referência a 

um lugar chamado Martinica. Sabe onde fica? Esse lugar é uma ilha situada 

no Mar do Caribe. Observe as imagens abaixo. Será que a importância dessa 

região está presente nesta música de carnaval? Vamos ver. 
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Litoral da Martinica 

 

http://www.martinica-brasil.com/descubra/galeria-de-fotos.php 

 

http://www.martinica-brasil.com/descubra/galeria-de-fotos.php 

 

CARIBE 

O Caribe se constitui em uma região do continente americano formada por 

um conjunto de ilhas localizadas no mar do Caribe. Sua localização 

estratégica e os interesses econômicos dos Estados Unidos na região 

fizeram do Caribe um importante alvo de projetos americanos. Nos dias 

atuais, muitos países aí localizados não têm, ainda, autonomia política, 

sendo administrados e/ou dominados por potências europeias e pelos 

Estados Unidos. Por exemplo: a Martinica, citada na música de Braguinha, 

é administrada pela França. O turismo é a principal fonte de renda da 

maior parte dos países do Caribe. Em muitos deles, como é o caso da 

Martinica, o cultivo da banana também está na base da economia local. 

Retire da música Chiquita Bacana um verso que traz uma característica da 

Martinica. 

 

Atlas Geográfico Escolar. IBGE, 2004, p. 66. 

 

A região do Caribe, como quase toda a América Central, localiza-se na 

placa tectônica do Caribe ou Caribeana, sendo que, no seu encontro com a 

placa norteamericana, ocorrem constantes abalos sísmicos, como o 

terremoto que atingiu o Haiti, em janeiro de 2010. Observe o mapa ao 

lado. 

 

Glossário: autonomia - direito ou faculdade que tem uma nação de se 

governar por suas próprias leis; soberania; sismo - abalo, tremor. 
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CIDADE DO MÉXICO 

E... chegamos ao MÉXICO!... 

estudiologos.com/blog www.escoladegeografia.wordpress.com 
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Com cerca de 20 milhões de habitantes, em sua região metropolitana, a 

Cidade do México, capital do México, é uma das maiores concentrações 

urbanas do mundo. O crescimento econômico desordenado levou a Cidade do 

México ao título de a mais poluída do mundo, na década de 1980. As 

indústrias ficavam dentro da cidade, poluindo muito. Os carros não tinham 

catalisadores e jogavam, no ar, toda a poluição que vinha da queima da 

gasolina, cheia de chumbo. A população sofria. Crianças e idosos 

principalmente. Nos dias mais críticos, era preciso fechar as fábricas, 

suspender as aulas. Para tentar resolver o problema, alguns estudos foram 

realizados. 

Vista aérea da Cidade do México 

 

Por estar a 2.200 metros de altitude, a Cidade do México está também mais 

próxima da camada de poluentes que fica pairando no ar. Ao mesmo tempo, 

sua distância em relação ao mar faz com que a cidade tenha 23% menos 

oxigênio que as cidades litorâneas. Além disso, os vulcões que a cercam 

agem como bolsas de poluição, retendo os poluentes, além de contribuírem 

para aumentar a poluição, quando do lançamento de cinzas na atmosfera. É 

como se os mexicanos vivessem dentro de uma panela e a poluição fosse a 

tampa que a mantém fechada. Entretanto, comparando-se a qualidade do ar 

que a cidade tem hoje com a que teve no início dos anos 1990, houve uma 

grande melhora, graças a algumas medidas adotadas pelo governo. As 

concentrações de vários poluentes como o monóxido de carbono e o dióxido 

de enxofre diminuíram. O desafio, contudo, persiste. O nível da qualidade 

do ar na capital mexicana melhorou muito, mas ainda não é o ideal. 

Adaptado. http://www.g1.globo.com. Glossário: pairar – sustentar-se no 

ar, aparentando estar imóvel; permanecer sobre alguma coisa; região 

metropolitana – área de influência direta de uma metrópole, que 

compreende vários centros urbanos situados a sua volta e que com ela se 

relacionam e, de certa forma, dela dependem. 
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Você ficou sabendo que a Cidade do México, que já foi considerada a mais 

poluída do mundo, atualmente possui um ar de qualidade melhor que há 30 

anos. 

 

Após a leitura do texto da página anterior, seria possível afirmar que há 

relação entre as condições geográficas e a poluição do ar dessa grande 

metrópole? Escreva suas conclusões nas linhas abaixo. Seu Professor vai 

auxiliá-lo. 

 

_________________________________________________________________________

________________ 

_________________________________________________________________________

________________ 

_________________________________________________________________________

________________ 

_________________________________________________________________________

________________ Existem vulcões ativos na Cidade do México. 

 

http://g1.globo.com/natureza/noticia/2013/05/atividade-devulcao-faz-

mexico-aumentar-nivel-de-alerta.html 

 



12/04/2013 

 

http://g1.globo.com 

 

A atividade sísmica no vulcão Popocatepetl, perto da Cidade do México, 

fez as autoridades do México lançarem um alerta em dois estados centrais 

e na capital do país. (Foto: AP Photo / Marco Ugarte) 
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Voltando a viajar pelo CARIBE... 

 

A ampliação do Canal do Panamá possibilitará a países vizinhos a expansão 

de seu comércio internacional. Leia, atentamente, o texto abaixo. COM 

PORTO DE MARIEL, CUBA QUER SER CENTRO REGIONAL DE MERCADORIAS Nos anos 

1990, o Porto de Mariel, 45 km a oeste de Havana, se tornou um símbolo do 

declínio econômico de Cuba. Atualmente, aberto a investimentos 

internacionais e contando com o envolvimento do Brasil, o governo cubano 

pretende transformar Mariel em um dos maiores terminais portuários da 

América Latina. O terminal de Mariel deverá se tornar uma importante rota 

de entrada e saída para o país e o coração de uma ZONA ESPECIAL DE 

DESENVOLVIMENTO, que abrigará indústrias voltadas à exportação. 

Adaptado de www.abril.com.br, www.apropucsp.org.br e www.bbc.co.uk. Porto 

de Mariel, em Cuba 

 

CUBA 

correiobraziliense.com.br 

 

Memorial José Marti – museu dedicado à memória do defensor da 

independência de Cuba. 

 

A economia de Cuba está baseada, principalmente, no turismo e na 

agroindústria de açúcar. A educação é gratuita, além de obrigatória até a 

conclusão do ensino médio. Graças a essas medidas, a taxa de 

analfabetismo é extremamente baixa. A prática esportiva também recebe 

grandes incentivos, o que tornou o país uma das maiores potências 

mundiais em esportes como o boxe, o beisebol e o voleibol. Uma outra área 

de destaque é a da saúde, também gratuita para toda a população. Grandes 

investimentos são feitos em pesquisas de tratamentos, o que levou Cuba a 

possuir uma taxa de mortalidade infantil de primeiro mundo. 

Adaptado. www.josemarti.com.br 
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Glossário: declínio – perda de importância; enfraquecimento; logística – 

administração e organização dos aspectos de qualquer operação ou 

atividade. agroindústria – atividade agrícola associada à 

industrialização da produção cultivada. 

 

www.latinoamericano.jor.br 



 

http://portalgeo.rio.rj.gov.br/armazenzinho/web/imagens/12_Planisferio_ma

pamudo_2012.pdf 

 

Sugestão dos/as Professores/as da Rede, em reunião com a Equipe de 

Geografia da E/SUBE/CED. 
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EDUARDO PAES PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO CLAUDIA COSTIN 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGINA HELENA DINIZ BOMENY SUBSECRETARIA 

DE ENSINO MARIA DE NAZARETH MACHADO DE BARROS VASCONCELLOS COORDENADORIA 

DE EDUCAÇÃO ELISABETE GOMES BARBOSA ALVES MARIA DE FÁTIMA CUNHA 

COORDENADORIA TÉCNICA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS CARLOS FERNANDO GALVÃO 

ORGANIZAÇÃO 
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LUIZ CLAUDIO ESPÍRITO SANTO DE OLIVEIRA ELABORAÇÃO ALFEU OLIVAL BARRETO 

JUNIOR SIMONE CARDOZO VITAL DA SILVA REVISÃO DALVA MARIA MOREIRA PINTO 

FÁBIO DA SILVA MARCELO ALVES COELHO JÚNIOR DESIGN GRÁFICO EDIOURO GRÁFICA 

E EDITORA LTDA. ACABAMENTO E EDITORAÇÃO 

 

Recapitulando... 

Vamos explorar o mapa da América Anglo-Saxônica! Caro Aluno, No 3.º 

bimestre, nós fizemos uma viagem pela América Latina. Conhecemos 

diferentes culturas, povos, paisagens e economias relativas a esse espaço 

geográfico. Neste bimestre, nós o convidamos a fazer uma outra viagem. 

Agora, pela AMÉRICA ANGLO-SAXÔNICA. Vamos conhecer os principais aspectos 

do espaço geográfico dos Estados Unidos e do Canadá, países que formam 

essa região do continente americano. Pronto para a viagem? Com auxílio do 

Atlas Geográfico Escolar e/ou do seu livro de Geografia escreva, no mapa, 

os nomes dos países e dos três oceanos que banham essa região da América. 

Identifique também os Grandes Lagos, a Baía de Hudson e o Golfo do 

México. 

 

Adaptado do Atlas Geográfico Escolar. 2004 
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MAPA DA AMÉRICA REGIONALIZAÇÃO HISTÓRICO-CULTURAL 

 

AMÉRICA ANGLO-SAXÔNICA 

Considerando a formação histórica e cultural da América, o continente 

americano divide-se em duas grandes regiões: a América Latina e a América 

Anglo-Saxônica. 
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A denominação América Latina deve-se ao fato de que a maioria dos países 

dessa região foi colonizada por três povos latinos: espanhóis e 

portugueses – predominantemente – e franceses. Vimos isso no 3.º 

bimestre. Por outro lado, o Canadá e os Estados Unidos foram colonizados, 

predominantemente, por ingleses, que são povos de origem anglo-saxônica. 

Esses dois países compõem, portanto, a América Anglo-Saxônica. 
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Fonte: Elaborado pelo professor Bruno Affonso Rego Rossato – E. M. Dalva 

de Oliveira 

 

AMÉRICA ANGLO-SAXÔNICA: QUADRO NATURAL 

 

Clima e correntes marítimas 

Pinte o mapa, seguindo a indicação de cores da legenda. 

 

Legenda 1 - Frio de Montanha (marrom) 2 - Semiárido (laranja) 3 - 

Desértico (amarelo) 4 - Mediterrâneo (verde claro) 5 - Temperado (verde 

escuro) 6 - Subtropical (rosa) 7 - Frio (lilás) 8 - Polar (azul escuro) • 

Correntes quentes: setas em vermelho • Correntes frias: setas em azul 
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Tornados e furacões são fenômenos atmosféricos comuns nos Estados Unidos, 

devido a uma série de fatores naturais. A população dos Estados Unidos 

convive com esses fenômenos e toma precauções para que os prejuízos 

materiais sejam poucos e nenhuma vida seja perdida. 

 

Em janeiro deste ano (2011), um tornado atingiu a Baixada Fluminense, no 

estado do Rio de Janeiro, provocando poucos danos materiais, mas muito 

susto nas pessoas que nunca haviam visto tal fenômeno. 

 

Estadão.com.br 

 

http://g1.globo.com/noticias 
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20/01/2011 

Furacão aproximando-se da costa americana 

 

Tornado causa destruição em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Segundo 

meteorologistas, a tempestade que atingiu vários locais da Baixada 

Fluminense foi um tornado. Muros foram derrubados, casas destelhadas e 

muitos bairros ficaram sem luz. 

Imagem registrada por morador de Nova Iguaçu/RJ 
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Tornado em 9 de março de 2011 Estado do Alabama 

 



http://g1.globo.com/noticias 

 

g1.globo.com 

 

Vegetação 

 

Legenda 

 

1 - Tundra (lilás) 2 - Florestas de coníferas (verde-claro) 3 - Floresta 

temperada (verde-escuro) 4 - Formações de regiões semiáridas (rosa) 5 - 

Formações herbáceas (laranja) 6 - Floresta subtropical (amarelo) 
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Após comparar os dados contidos no mapa acima com o da página 4, consulte 

também os dados do seu livro didático. Faça uma síntese das 

características gerais do quadro natural da AMÉRICA ANGLO-SAXÔNICA. 

Registre suas percepções no seu caderno e mostre ao seu Professor. 

Glossário: coníferas – plantas cujos frutos possuem a forma de um cone, 

como o pinheiro e o cipreste; herbáceas – que têm as características de 

erva. 
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ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA: COLONIZAÇÃO INGLESA O efetivo povoamento da 

porção norte da América está associado ao desejo inglês de enfraquecer a 

supremacia espanhola, que se fazia presente na região. No século XVII, a 

Inglaterra vivia uma conjuntura interna favorável à colonização. O 

comércio tinha dado origem a uma burguesia enriquecida, além de dotar o 

país de uma grande frota. Do ponto de vista social, havia, nas cidades 

inglesas, uma grande massa de homens pobres, resultado do êxodo rural, e 

outra camada de origem burguesa, que sofria com as perseguições 

religiosas. Parte desses dois grupos migraram para as colônias da América 

do Norte, em resposta ao estímulo do governo inglês. 

Adaptado de 

http://www.embaixadaamericana.org.br/HTML/ijse0808p/albanese.htm 

 

O quadro do século XIX, Tratado de Penn com os Índígenas, mostra o 

fundador da colônia da Pensilvânia, o quaker William Penn, estabelecendo 

relações de amizade com tribos indígenas americanas, em 1982. O quadro é 

do artista Edward Hicks. Glossário: ameríndeo - relativo aos índios da 

América. Índio americano. 
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http://www.embaixadaamericana.org.br 

 

O Velho Oeste, oeste selvagem ou faroeste (em inglês: old west, wild west 

ou far west) são os termos com que se denominam, popularmente, o período 

e os episódios históricos que tiveram lugar, no século XIX, no processo 

de expansão da fronteira dos Estados Unidos da América em direção à costa 

do Pacífico. Esses eventos históricos, origem de um mito nacional nos 

Estados Unidos, têm sido recriados por diversas manifestações de arte. No 

cinema, o gênero designa-se western e narra histórias de cowboys, 

pioneiros, ameríndios, garimpeiros, empresários etc. 



Adaptado de http://cafehistoria.ning.com/group/faroeste 
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quaker - membro de grupo religioso de origem protestante inglesa 

(Sociedade de Amigos), fundada no séc. XVII e com grande número de 

seguidores nos Estados Unidos, de costumes muito rígidos. 

 

http://www.mentesmodernas.com.br/o-velhooeste-imagens-historicas-parte-

2.html 

 

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA: PRIMEIROS HABITANTES Durante o processo de 

colonização dos Estados Unidos, ocorreram diversas ―negociações‖ entre os 

colonizadores e os povos nativos. Em 1854, o presidente dos Estados 

Unidos propôs comprar uma grande área de terra dos índios peles-

vermelhas, prometendo uma reserva para que nela eles pudessem viver. A 

resposta do Cacique Seattle a esta proposta é tida como uma profunda 

declaração de amor ao MEIO AMBIENTE. Leia a história com atenção. Minha 

mãe nasceu em 1925, em Fort Yates, Dakota do Norte, uma cidade empoeirada 

na Reserva Indígena Sioux de Standing Rock. Seu nome Dakota é 

Mahpeyabogawin que, em nossa língua tribal, significa Mulher que Anuncia 

Tempestades. Portanto, ela veio a este mundo como uma premonição de todas 

as tempestades negras que estavam prestes a ocorrer, já que o solo 

demasiadamente explorado das Grandes Planícies transformou-se em um pó 

seco, abundante e assassino. Ela cresceu em uma pequena cabana rústica de 

madeira. 

Adaptado de Susan Power, descendente de índios americanos e de escoceses, 

irlandeses e ingleses colonizadores dos Estados Unidos. Ela é advogada 

formada em Harvard e passou a escrever sobre a herança dos índios dakota-

sioux. Disponível em Literatura Multicultural. 

http://portuguese.brazil.usembassy.gov/e-journals.html 

 

.marcassustentaveis.com.br 

 

MAC DONALD, Fiona. Índios das planícies. São Paulo. Moderna. 1996. 

Coleção Desafios. p. 11 

 

Sioux 

(localização aproximada) 

 

―Como podes comprar ou vender o céu, o calor da terra? Tal ideia nos é 

estranha. Se não somos donos da pureza do ar ou do resplendor da água, 

como então podes comprá-los?‖ 

Cacique Seattle http://www.ufpa.br/permacultura/carta_cacique.htm 
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Como você pode observar no mapa, o território dos EUA não se limitou às 

Treze Colônias originais. O mapa representa o processo de expansão do 

território dos Estados Unidos, ao longo de sua história. 

MAPA DA EXPANSÃO TERRITORIAL DOS ESTADOS UNIDOS 
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A partir da análise do mapa, indique a(s) principal(is) forma(s) de 

incorporação de novos territórios ao espaço original dos EUA. 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 
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_________________________________________________________________________

______________________ 

 

Fonte: Atlas histórico escolar. Rio de Janeiro – Fename, 1967, p.46. 

 

ESTADOS UNIDOS: AGROPECUÁRIA Os Estados Unidos utilizam um elevado nível 

tecnológico em suas propriedades rurais: máquinas, fertilizantes, 

defensivos agrícolas, irrigação e sementes selecionadas (muitas delas 

geneticamente modificadas). Nas Planícies Centrais, localizam-se os 

maiores cinturões agrícolas (Belts), ou seja, áreas especializadas em um 

determinado tipo de produto: o cinturão do trigo (Wheat Belt), o do milho 

(Corn Belt) e o do algodão (Cotton Belt). Nas Planícies Centrais, 

encontram-se, também, as maiores concentrações de criadores de suínos e 

bovinos. Nas proximidades dos Grandes Lagos e no Nordeste do país, 

desenvolveu-se um cinturão verde, onde são produzidos 

hortifrutigranjeiros, incluindo ainda a pecuária intensiva, destinada à 

produção de leite (Dairy Belt). E há, ainda, outras importantes áreas 

produtoras: a Península da Flórida, que se destaca na produção de 

cítricos; na costa oeste, o sul do estado da Califórnia, que concentra os 

cultivos de frutas como uva, maçã e pêssego (nessa área, a agricultura é 

irrigada – Dry Farming); e as regiões de Colúmbia e do Colorado, de clima 

mais seco, que são destinadas à pecuária bovina de corte e à criação de 

ovinos (Ranching Belt). 

Adaptado de textos em: www.mundoeducacao.com.br e www.educacao.uol.com.br 

 

Vamos colorir o mapa dos principais cinturões da agropecuária americana 

com as cores indicadas na legenda. 

Adaptado de http://geoprofessora.blogspot.com/estados-unidos.html 

 

Distribuição dos principais cinturões da agropecuária 

 

Legenda 1. Dairy Belt - rosa (cinturão do leite) 2. Policulturas - verde 

claro 3. Dry Farming – verde escuro (agricultura irrigada) 4. Cotton Belt 

- lilás (cinturão do algodão) 5. Corn Belt - amarelo (cinturão do milho) 

6. Wheat Belt - vermelho (cinturão do trigo) 7. Ranching Belt - marrom 

(criação de bovinos e ovinos) 

 

Glossário: cítrico – diz-se das frutas que contêm esse ácido; ovino – 

relativo a ovelhas e carneiros. 
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AGORA, É COM VOCÊ 

 

!!! 

 

Que fatores contribuem para que os Estados Unidos sejam o maior 

exportador de alimentos do mundo? 

 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ Leia a reportagem com atenção. 

nutricaoemfoco.com.br portaldoagronegocio.com.br 

 

26/04/2011 USDA: com clima adverso, plantio do milho nos EUA atinge 

apenas 9% da área O clima frio e úmido ainda continua sendo a principal 

causa do atraso do plantio do milho nos EUA. No último final de semana, 

intensas chuvas caíram por todo o Corn Belt. Além das precipitações, a 

baixa temperatura do solo também compromete e dificulta o processo. As 

chuvas que atingem as lavouras americanas estão atrapalhando o 

desenvolvimento do plantio da safra de grãos e prejudicando as condições 

de culturas já semeadas. Dados divulgados pelo Departamento de 

Agricultura dos Estados Unidos (USDA) já sinalizam atrasos em comparação 

a 2010. 

 

Geografia - 8º. Ano 4.º BIMESTRE / 2013 

 

O relatório mostra que apenas 6% da área de trigo da primavera foi 

plantada até o último domingo. No mesmo período do ano passado, o plantio 

já estava concluído em 39% da área. Segundo o USDA, apenas 9% da área de 

milho foi semeada até domingo. Em uma semana, a semeadura avançou só dois 

pontos percentuais, o que deixa o desempenho muito abaixo de 2010 (46%) e 

da média dos últimos cinco anos (23%). 

Adaptado de 

http://www.cooperalfa.com.br/2010/pagina.php?menu=noticias_novidades_most

ra&idmateria=1896 

 

Segundo a reportagem, qual a causa do atraso do plantio do milho nos 

Estados Unidos? Justifique a sua resposta. 

_________________________________________________________________________

_____________________ 
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_________________________________________________________________________

_____________________ 

 

Os cinturões industriais dos Estados Unidos 

Os cinturões industriais podem ser divididos em duas regiões principais: 

o Manufacturing Belt, ou cinturão fabril, e o Sun Belt, ou cinturão do 

Sol. O Manufacturing Belt desenvolveu-se durante o século XIX na região 

Nordeste e na região dos Grandes Lagos. Tem, como característica, possuir 



a maior concentração urbanoindustrial do mundo. A farta existência de 

recursos naturais na região, principalmente minério de ferro e carvão 

mineral, possibilitou o desenvolvimento de indústrias siderúrgicas, 

automobilísticas e ferroviárias. Ali se localizam cidades importantes 

como Chicago, que você vê na foto ao lado. Atualmente, esse cinturão, que 

vem atravessando um período de transformação em que se observa uma 

desconcentração industrial, é denominado Rust Belt (cinturão da 

ferrugem). 

www.culturamix.com 

 

VISTA AÉREA DA CIDADE DE CHICAGO, NA REGIÃO DOS GRANDES LAGOS Geografia - 

8.º Ano 4.º BIMESTRE / 2013 

 

www.tropbrasiltur.com.br 

 

Já o Sun Belt, localizado ao sul dos Estados Unidos, em uma faixa que se 

estende da Flórida à Califórnia, caracteriza-se por possuir indústrias 

tecnologicamente muito avançadas. Esse cinturão tecnológico teve o seu 

crescimento impulsionado, a partir da década de 1960, pela exploração do 

petróleo no Texas e pelo desenvolvimento da indústria aeroespacial na 

Flórida. Atualmente, abriga, no chamado Vale do Silício, algumas das 

maiores empresas da área de tecnologia do mundo. Essa posição de destaque 

é facilitada pela existência de diversas universidades e institutos de 

pesquisa que fornecem mão de obra especializada. 

Adaptado de www.educacao.uol.com.br VISTA AÉREA DE LOS ANGELES, NA 

CALIFÓRNIA 
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ESTADOS UNIDOS EM FOCO: CIDADES GLOBAIS A Ilha de Manhattan é o coração e 

a coluna vertebral de Nova Iorque, o mais importante polo econômico do 

mundo e um dos mais destacados polos culturais do planeta. 

 

Nova Iorque 

Ilha de Manhattan 
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http://maps.google.com.br/maps 

 

Estátua da Liberdade 
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A cidade de Nova Iorque comanda uma extensa área urbana, localizada no 

nordeste dos Estados Unidos, a megalópole Bos-Wash. Essa aglomeração 

urbana se estende de Boston até Washington (capital do país). 

 

www1.folha.uol.com.br 

 

Há, ainda, duas outras importantes megalópoles: uma, na região dos 

Grandes Lagos (Chi-Pitts, que se estende de Chicago a Pittsburgo) e, 

outra, na Costa Oeste (San-San, que se estende de San Francisco a San 

Diego). 



 

Glossário: megalópole - o aglomerado (conurbação) de várias metrópoles ou 

regiões metropolitanas. 
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Existem diversos TECNOPOLOS nos Estados Unidos. Os tecnopolos são centros 

tecnológicos que reúnem diversos institutos, centros de pesquisa, 

empresas e universidades. Eles têm o objetivo de facilitar a criação e o 

melhoramento de produtos e técnicas. Esses produtos e técnicas serão, por 

sua vez, absorvidos pela indústria de alta tecnologia que se instala nos 

mesmos lugares ou cidades. Os primeiros tecnopolos foram criados nos 

Estados Unidos. Tudo começou quando a Intel, juntamente com a 

Universidade de Stanford, na Califórnia, e a Universidade da Califórnia, 

em Los Angeles, criou um polo de desenvolvimento tecnológico na área de 

computação e informática. Esse polo ficou conhecido como Vale do Silício, 

ou Silicon Valley. 

Adaptado de http://www.geomundo.com.br/. 

 

Geografia - 8º. Ano 4.º BIMESTRE / 2013 

 

O arquiteto e urbanista Carlos Leite visitou Mission Bay, um bairro de 

São Francisco, onde foi instalado o novo centro de pesquisas em 

biotecnologia da Universidade da Califórnia, com cento e setenta mil 

metros quadrados de laboratórios e centros de pesquisa. O projeto urbano 

está promovendo uma reestruturação produtiva de uma antiga área 

industrial que se tornou obsoleta, uma regeneração urbana em metrópole 

contemporânea, que tem como força motriz a biotecnologia. Esse arranjo 

representa a concentração de capital e de talento humano, educacional e 

empreendedor. Trata-se de ―uma cidade reinventada; cidade inovadora; 

cidade criativa‖, afirma. 

MAPA DA REGIÃO DO VALE DO SILÍCIO, CALIFÓRNIA, EUA. Fonte: 

http://cidadesinteligentes.com 

 

http://maps.google.com.br/maps 
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Glossário: obsoleta - que caiu em desuso, não é mais utilizada. 

 

ESTADOS UNIDOS: DIVERSIDADE O desenvolvimento alcançado pelos EUA, desde 

o início do século XX, acabou por atrair um grande contingente de 

imigrantes. Atualmente, a população dos Estados Unidos é formada por um 

grande número de imigrantes de diversas nacionalidades. Migrar não é uma 

tarefa simples. Depois de um tempo, a solidão se instala. Para entender 

melhor esse sentimento, leia o poema abaixo. Ele foi escrito por um 

imigrante chinês anônimo, em uma parede do quartel da Estação de 

Imigração da Ilha Angel, perto de São Francisco, no início do século XX. 

―O vento oeste amarrota minha fina roupa de gaze. Na colina tem um prédio 

alto com uma sala com assoalho de madeira. Queria poder viajar numa nuvem 

pra bem longe daqui, me juntar à minha mulher e ao meu filho.‖ 



Adaptado de: Departamento de Estado dos EUA. Fevereiro de 2009. Volume 14 

. Número 2. Programa de Informações Internacionais. Disponível em: 

http://portuguese.brazil.usembassy.gov/e-journals.html 

 

A Estátua da Liberdade foi um presente da França para o povo dos Estados 

Unidos. Ela foi erguida, em 1886, numa ilha, na Baía de Nova Iorque, 

perto da Ilha de Ellis. A estátua tornou-se, para muitos imigrantes, a 

primeira visão de sua futura pátria. 

 

mochileiros.com 

 

―Dai-me os vossos homens cansados, os vossos pobres, vossas massas 

amontoadas que anseiam por respirar livremente, os infelizes degredados 

de vossas costas conspiradoras. Mandaime esses, os desabrigados, as 

vítimas das tempestades, eu ergo meu farol ao lado da porta dourada!‖ 

Palavras gravadas na placa que se encontra na base da Estátua da 

Liberdade. Adaptado de embaixadaamericana.org.br/portrait/index.htm 

 

Glossário: imigrantes - pessoas que entram em um país estranho para 

viver; degredados - exilados ou banidos. 
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Estados Unidos: imigração 

Texto 1 

Suprema Corte considera inconstitucional parte de lei de imigração do 

Arizona Justiça dos EUA, no entanto, manteve direito de polícia checar 

status de imigrantes suspeitos de estarem ilegalmente no país Em junho 

deste ano, a Suprema Corte dos Estados Unidos considerou inconstitucional 

parte da polêmica lei de imigração do Arizona, um assunto que colocou em 

posições opostas os então candidatos à presidência Barack Obama e Mitt 

Romney. Embora tenha considerado partes da lei inconstitucionais, a mais 

alta corte americana manteve, no entanto, o direito de os policiais 

checarem pessoas suspeitas de estarem nos Estados Unidos ilegalmente. A 

decisão mantém a obrigatoriedade de os suspeitos terem de mostrar vistos 

e autorizações, mas veta aos policiais o direito de prender imigrantes. 
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www.globo.com.br 

 

Além de derrubar o direito de policiais deterem suspeitos de ilegalidade, 

a Corte derrubou a cláusula sobre a obrigatoriedade do imigrante carregar 

consigo documentação sobre seu status e também o tópico sobre a 

criminalização de imigrantes sem documentação se candidatarem a um 

emprego. Para a governadora do Arizona, na época Jan Brewer, o "coração" 

da lei foi mantido. 

Adaptado de www.ig.com.br GRUPO CONTRÁRIO À LEI DE IMIGRAÇÃO AMERICANA DO 

PUENTE MOVEMENT, EM PHOENIX, ARIZONA. 
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Glossário: polêmica - debate de ideias; controvérsia. 

 

Estados Unidos: imigração 

Texto 2 

Onda de imigrantes latinos muda demografia dos EUA Projeções indicam que 

brancos serão superados em 2050 por hispânicos somados aos negros e 

asiáticos A onda de imigrantes latinos que os Estados Unidos passaram a 

receber, de forma mais acentuada, a partir de 1965, vem contribuindo para 

a significativa mudança demográfica do país. Segundo projeção feita em 

2008, os hispânicos devem triplicar e representar a maior parte do 

crescimento populacional dos Estados Unidos, de 2005 a 2050, saltando de 

14% para 29% no período de 45 anos. Esse percentual, somado à proporção 

de negros (13%) e de asiáticos (9%), significará que, em 2050, a maior 

parte da população do país não será constituída por brancos não 

hispânicos, que corresponderão a menos da metade do total. 

 

Imigração ilegal O número de imigrantes ilegais nos Estados Unidos caiu 

pela primeira vez na década em 2007, e diminuiu mais 800 mil entre 2008 e 

2009, principalmente por causa da recessão e dos esforços para coibir a 

imigração. Segundo pesquisa do Instituto de Políticas para a Imigração, 

atualmente dois terços dos imigrantes estão legalmente no país, seja como 

cidadãos naturalizados ou como residentes permanentes regularizados por 

lei (portadores do chamado green card). Apesar da diminuição do número de 

ilegais, a mudança demográfica, impulsionada pela imigração, tem grandes 

implicações nos gastos governamentais em setores importantes como 

educação, assistência à saúde, infraestrutura e previdência social. 

Adaptado de www.ig.com.br. Glossário: recessão - diminuição da atividade 

econômica, com queda da produção, desemprego; crise; coibir - reprimir. 
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Abaixo, você vê o cartaz do filme Um Dia sem Mexicanos, de 2004. O filme 

mostra como seria um dia da população da Califórnia (Estados Unidos) sem 

a presença e a mão de obra dos imigrantes latinos. 

 

revistavalever.com.br 

 

Sinopse – o que é? Sinopse é um resumo, ou seja, é uma apresentação 

sintética, objetiva e precisa da estrutura narrativa de um filme, a 

partir do enredo principal, destacando-se elementos de espaço/tempo, 

personagens principais e situações-chave. 

Fonte: http://omelete.uol.com.br/cinema/ium-dia-sem-mexicanosi/ 
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Agora, que você já assistiu ao filme e que já sabe o que é uma sinopse, 

faça uma sinopse do filme Um Dia sem Mexicanos. Para isso, utilize o seu 

caderno e entregue o texto ao seu Professor na data marcada. Você pode 

sugerir ao Professor uma Sessão Pipoca e um trabalho em grupo. O que você 

acha? Combine com ele. 
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NAFTA: Acordo de Livre Comércio da América do Norte O NAFTA é um 

instrumento de integração entre as economias dos Estados Unidos, Canadá e 

México. Sua origem é o tratado de livre comércio assinado por Estados 

Unidos e Canadá, em 1988, ao qual o México aderiu, em 1992. O NAFTA 

entrou em vigor em 1994, com o objetivo de consolidar o intenso comércio 

na época já existente na América do Norte e, também, para enfrentar a 

concorrência representada pela União Europeia. 

 

Leia o texto abaixo com atenção. ―Boa parte do crescimento mexicano, nos 

últimos anos, se deve ao desempenho das indústrias maquiladoras – 

empresas dos Estados Unidos que, instaladas no norte do México, 

basicamente montam produtos cujos componentes já vêm prontos dos Estados 

Unidos. Essas companhias conseguem reduzir significativamente seus 

custos, já que a mão de obra mexicana é bem mais barata. Beneficiam-se, 

também, de benefícios fiscais (redução de impostos). 
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A instalação dessas indústrias é uma das consequências mais visíveis da 

adesão do México ao NAFTA. O acordo impulsionou a economia do país, cujo 

Produto Interno Bruto (PIB) mais que dobrou entre 1990 e 2001. Em 2009, 

porém, a economia mexicana foi gravemente afetada pela crise econômica 

mundial e pelo temor de contágio pela gripe suína. As empresas 

maquiladoras demitiram milhares de funcionários. O governo mexicano 

defende a manutenção do país no NAFTA, mas já admite a necessidade de 

diversificar os parceiros comerciais e reduzir a dependência das 

exportações aos Estados Unidos. Adaptado de Almanaque Abril 2011, pág. 

538. Você já estudou a União Europeia, o bloco econômico mais importante 

da atualidade. Sendo assim, reflita e responda: o NAFTA é um bloco 

econômico do mesmo tipo da União Europeia? Justifique sua resposta. 

_________________________________________________________________________

______________ 

_________________________________________________________________________

______________ 

_________________________________________________________________________

______________ 

 

brasilescola.com 
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Estados Unidos: pobreza cada vez maior... 

As imagens desta página retratam uma outra realidade vivenciada pelos 

estadunidenses: a pobreza de parte considerável de sua população. Hoje, 

cerca de 46,2 milhões de pessoas estão nessa situação, representando, 

aproximadamente, 15% dos habitantes dos Estados Unidos. 

http://fernandonogueiracosta.wordpress.com 

http://fernandonogueiracosta.wordpress.com 
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Um menor crescimento econômico, registrado na última década, seguido pela 

pior recessão em anos, incrementou os bolsões de extrema pobreza, mais 

uma vez, em todo o país. Isso se deu, particularmente, nas pequenas 

comunidades metropolitanas e nos subúrbios, especialmente no Meio-Oeste. 
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Observe a imagem abaixo e a charge ao lado. Elas retratam um símbolo dos 

EUA conhecido internacionalmente, o Tio Sam. Escreva sobre a relação que 

pode ser estabelecida entre os textos das páginas anteriores e as imagens 

desta página. 

 

Charge de Thiago Recchia, publicada em www.blogdovalentim.com 

 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 
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www.time.mk. 
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AMÉRICA ANGLO-SAXÔNICA 

RELATO DE UM PROFESSOR Abaixo, você terá a oportunidade de conhecer 

alguns aspectos bastante interessantes a respeito do CANADÁ. Leia, com 

atenção, o relato feito pelo Professor Alfeu Olival Barreto Junior, da 

Escola Municipal Desembargador Oscar Tenório, da 2.ª CRE, que viveu uma 

importante fase de sua vida nesse país da América Anglo-saxônica. 

―Morei no Canadá, por um ano, como estudante de intercâmbio. Na época, eu 

tinha 17 anos de idade. A cidade onde fiquei chama-se Williams Lake, na 

província da Colúmbia Britânica, na costa oeste do país, possui pouco 

mais de 50 mil habitantes e está a 500 quilômetros de distância da cidade 

mais importante, Vancouver. Fiquei hospedado em cinco diferentes casas, 

cujas famílias me receberam com muito carinho. Entre janeiro e dezembro, 

estudei numa escola pública de ensino médio. No início, o estudo foi 

bastante confuso, pois eu fiquei entre uma série e outra: comecei 

estudando em uma turma de segundo ano, no final de um bimestre, e 

terminei estudando um semestre apenas no terceiro ano. Isto porque, lá, 

como o verão ocorre no meio do ano, o ano letivo começa em agosto. Assim, 

as férias principais não ocorrem entre o Natal e o Carnaval. Pude 

constatar que o canadense é, desde pequeno, muito consciente dos seus 

deveres, tanto dentro de casa, onde tem tarefas 
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domésticas para cumprir (ninguém tem empregada e todas as mulheres 

trabalham), quanto como cidadão: ninguém joga lixo na rua ou atravessa 

fora do sinal de trânsito; os carros respeitam os pedestres; todos se 

interessam pelo que acontece no país. A situação mais curiosa foi ver, ao 

final da primavera, pessoas formando grupos de voluntários para plantarem 

mudas de pinheiros, uma vez que ali predominam as florestas de coníferas, 

em áreas que tinham sido desmatadas. O pinheiro cresce muito devagar: 

leva 30 anos para ser considerado adulto. O governo obriga as empresas 

madeireiras a repor cada árvore derrubada. As áreas mais antigas e 



abandonadas são os locais onde a população procura reconstituir a 

vegetação nativa. A natureza é o grande patrimônio do povo canadense. Os 

adultos, as crianças e os adolescentes desfrutam de tudo: das lagoas para 

velejar e pescar, das encostas para praticar esqui e das florestas para 

fazer caminhadas e acampar. Tive oportunidade de aproveitar tudo isso. 

Acampar em um abrigo na floresta, feito de troncos, galhos e folhas, foi 

uma experiência e tanto! Tive oportunidade, também, de aprender o valor 

das outras pessoas, bem como o valor da natureza. Gostaria que todos os 

brasileiros também agissem assim. Seríamos muito mais felizes e a 

natureza nos agradeceria. Com certeza, essa experiência muito contribuiu 

para que eu escolhesse ser professor e ensinar Geografia.‖ 
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O multiculturalismo no Canadá 

O Canadá possui duas línguas oficiais: o inglês, língua de 57,2% dos 

canadenses, e o francês, língua de 21,8% da população. Entretanto, 19,7% 

dos canadenses têm outra língua além do inglês ou do francês, como, por 

exemplo, italiano, chinês, alemão, português, polonês, espanhol, árabe, 

holandês, ucraniano, holandês, grego. A cultura indígena é a única 

verdadeira cultura nativa do Canadá, já que todos os outros canadenses 

são originariamente imigrantes. Eles começaram a chegar ao Canadá no 

século XVII, trazendo consigo seus modos de vestir, hábitos alimentares e 

costumes. No início do século XX, o Canadá abriu suas portas para a 

imigração de toda parte do mundo. Em 1988, o Governo sancionou o Ato do 

Multiculturalismo, que reconhece oficialmente a natureza multicultural da 

sociedade canadense. 

Adaptado de www.gc.ca 

 

Artes: o Cirque du Soleil e o multiculturalismo 

O Cirque du Soleil é uma companhia artística que tem sede em Montreal, no 

Canadá, e é reconhecida mundialmente por oferecer um entretenimento 

artístico de qualidade. Fundado em 1984, o Cirque du Soleil viaja pelo 

mundo, tendo-se apresentado, por quatro vezes, no Brasil. O encerramento 

de sua última turnê, em nosso país, ocorreu em agosto deste ano, na 

cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. O circo possui 

artistas de várias partes do mundo. Atualmente, eles representam cerca de 

cinquenta nacionalidades e falam vinte e cinco idiomas diferentes. 

www.cirquedusoleil.com 

 

Adaptado de www.cirquedusoleil.com. 

 

www.ccolunas.cbn.globoradio.globo.com/ 

 

Glossário: sancionar - aprovar; confirmar; entretenimento - divertimento; 

turnê - excursão artística. 

 

Vários brasileiros estão entre os artistas que compõem o Cirque du 

Soleil. De tempos em tempos, são feitos testes para a contratação de 

novos artistas. Quem tem vocação para as Artes deve ficar atento! 
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MAPA DO CANADÁ 
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O Canadá, que tem como capital a cidade de Otawa, é formado por dez 

províncias e três territórios. Observe o mapa acima. Sua vasta extensão 

territorial lhe possibilita uma diversidade geográfica que compreende 

férteis planícies, vastas cadeias montanhosas, extensas florestas, além 

de muitos lagos e rios. Consulte o Atlas Geográfico Escolar e escreva o 

nome do importante paralelo que corta o Canadá: 
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www.gc.ca 

 

___________________________________________________ 

 

O Canadá: população 

Dono de uma vasta extensão territorial, o Canadá possui uma população de 

pouco mais de 33 milhões de habitantes, o que lhe garante uma densidade 

demográfica de cerca de 3hab/km2. Sua população está muito mal 

distribuída pelo território do país, estando 90% de seus habitantes 

concentrados junto à fronteira com os Estados Unidos, de sua costa leste 

a sua costa oeste. O centro-norte do país é bastante vazio, devido ao 

clima muito rigoroso, ao isolamento geográfico e à presença de extensas 

florestas de coníferas, que se constituem em uma das principais riquezas 

nacionais. 

http//www.gov.on.ca 

 

SAMUEL DE CHAMPLAIN 

 

O Canadá é um país desenvolvido, com IDH elevado, classificando-se entre 

os países de melhor qualidade de vida do mundo. CANADÁ DENSIDADE 

DEMOGRÁFICA 

 

O movimento separatista na província de Quebec ameaça a integridade 

territorial do Canadá. Os francocanadenses queixam-se de injustiças 

políticas, econômicas e sociais praticadas pela maioria de origem inglesa 

que domina o país. 

http//www.gov.on.ca 

 

DENSIDADE POPULACIONAL (habitantes por km2) 

 

Acima, você visualiza a foto de Samuel de Champlain, francês que comandou 

o primeiro assentamento europeu bem-sucedido no Canadá, no início do 

século XVII, ocupando a região de Quebec. 
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Com colonização inglesa e francesa, o país é, oficialmente, bilingue: tem 

o inglês e o francês como línguas oficiais. 
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CANADÁ EM FOCO: MULTICULTURALISMO 

convencao2010.com.br 

 

Como você já viu, o Canadá é um país multicultural, em que todas as 

culturas são consideradas importantes e, por consequência, valorizadas 

por igual. O governo adotou, oficialmente, a política de 

multiculturalismo em 1971. 

Dia do Canadá: comemorado em 1.º de julho, é oficialmente o Dia da 

Independência do Canadá. 

 

Durante as últimas décadas do século XIX e durante o século XX, muitos 

povos do leste e do norte europeu emigraram para o Canadá em busca de 

terra e liberdade. Nesse mesmo período, um grande número de chineses e 

sul-asiáticos também chegaram ao Canadá para trabalhar em minas, 

ferrovias ou em indústrias de serviços. 

 

Povos do mundo todo estabeleceram-se no Canadá, tornando-o um país 

verdadeiramente multicultural. Em 1991, mais de 11 milhões de canadenses 

(inclusive os aborígines), ou 42% da população do país, declararam ter 

pelo menos alguma outra origem étnica que não fosse a inglesa ou a 

francesa. Entre os maiores grupos estão os alemães, os italianos, os 

ucranianos, os holandeses, os poloneses, os chineses, os sul-asiáticos, 

os judeus, os caribenhos, os portugueses e os escandinavos. Os programas 

de ensino multiculturais e antirracistas desafiam o sistema educacional 

em todos os níveis a se adaptar à diversidade da população, assegurando 

igualdade. Nas escolas, os professores conduzem os alunos a um 

entendimento e apreciação de outras culturas. 

Adaptado de http://www.canadainternational.gc.ca/brazil-bresil/about_a-

propos/culture.aspx?lang=por 
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Forme um grupo para debater a importância do respeito à diversidade de 

culturas/pensamento. Transcreva sua conclusão nesta página. 
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Glossário: multicultural - composto de várias culturas; emigrar - sair de 

um país para viver em outro; aborígines - nativos de um lugar; étnica - 

pertencente ou própria de um povo. 

 

AGORA, É COM VOCÊ 

 

!!! 

 

O Hino do Canadá tem duas versões: uma, em francês, e outra em inglês. 

Leia, com atenção, as letras do Hino: Oh! Canadá! (versão inglesa) Oh! 

Canadá! Nosso lar e terra natal! O fiel amor patriota em teus filhos 

comande. Com corações ardorosos vemos a ti progredir, O legítimo Norte, 

forte e livre! Por toda parte, oh Canadá, Estamos em guarda por ti. Deus 

proteja nossa terra gloriosa e livre! Oh Canadá, estamos em guarda por 

ti, Oh Canadá, estamos em guarda por ti. 

BERG, Tiago José. Hinos de todos os países do mundo. 



 

Oh! Canadá! (versão francesa) Oh! Canadá! Terra de nossos ancestrais, Tua 

fronte é cingida de florões gloriosos! Pois teu braço sabe portar a 

espada Ele sabe portar a cruz! Tua história é uma epopeia Das mais 

brilhantes proezas. E teu valor, inunda-se de fé, Protegerá nossos lares 

e nossos direitos, Protegerá nossos lares e nossos direitos. 

BERG, Tiago José. Hinos de todos os países do mundo. São Paulo: Panda 

Books, 2008. p. 68. 

 

Mapa estilizado com a bandeira canadense.http://www.bandeira1.com.br 

 

1 - Como você explica o fato de o Canadá ter seu Hino em duas línguas – 

francês e inglês? 

_________________________________________________________________________

______________ 

_________________________________________________________________________

______________ 

 

2 - Na versão inglesa, um dos versos faz referência à localização do 

Canadá na Terra. Copie esse verso, nas linhas abaixo, e explique essa 

referência. 

_________________________________________________________________________

______________ 

_________________________________________________________________________

______________ 
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São Paulo: Panda Books, 2008. p. 68. 
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Principais cidades do Canadá 

Fontes das imagens destab página: www.waldesk.com.br, 

www.nationalgeographic.com.br, www.wordpress.com, www.viaje.com.br, 

www.waldesk.com.br, www.culturamix.com 

 

A população canadense é maciçamente urbana: cerca de 80% dos habitantes 

vivem em cidades. Abaixo, você tem oportunidade de observar fotos das 

seis maiores cidades do país. Toronto, a maior delas, tem mais de cinco 

milhões de habitantes. 

MONTREAL 

 

TORONTO 
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CALGARY 
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CAÇA-CONHECIMENTO 

Localize, no caça-conhecimento, as principais cidades do Canadá, 

apresentadas na página anterior e listadas abaixo: CALGARY – EDMONTON – 



MONTREAL – OTAWA – TORONTO – VANCOUVER E D M O N T O N W M M O N A L A R 

Y T O M O W O T R C O N T O A V O A A N T O U V E R W L V R R V A R M A G 

A E O E O N T O A V A N C O U V E R T L T E D M A R Y R Y O T A W 
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A E D 

 

Com mais de cinco milhões de habitantes, Toronto é a maior cidade 

canadense. Esta grande metrópole localizase junto ao Lago Ontário, um dos 

cinco Grandes Lagos situados entre o Canadá e os Estados Unidos. 

Montreal, localizada às margens do Rio São Lourenço, é a segunda mais 

importante cidade do país. Por sua vez, Vancouver, considerada uma das 

cidades mais importantes do país, encontra-se no extremo oeste, próxima 

ao Oceano Pacífico. 
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Acervo particular da Profª Ligia Alves dos Santos Souza – 6ª CRE 

 

O Canadá 

Observe a foto. Ela mostra um abrigo feito com troncos, galhos e folhas 

em alguns trechos da Floresta Boreal, vegetação que domina o norte do 

Canadá. Em seu relato, o Professor Alfeu conta que, durante sua estada no 

Canadá, acampou em um desses abrigos. Ele deve ter enfrentado um frio e 

tanto! Aliás, uma das características naturais mais marcantes desse país 

é o inverno rigoroso. 
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Observe, agora, a foto à direita. Ao fundo, vemos o trecho de um rio que 

corta a área de planícies na região central do Canadá, totalmente 

congelado. Essa região é conhecida como Prairie – ―Planície‖, em francês. 

Lembra que o francês é uma das duas línguas oficiais do Canadá? Consulte 

seu livro didático, o acervo da Sala de Leitura, sempre sob a orientação 

de seu Professor, e escreva, abaixo, os principais fatores responsáveis 

pelo frio, no Canadá. 

Pesquise no site da embaixada do Canadá no 

Brasil:http://www.canadainternational.gc.ca/brazi l-

bresil/index.aspx?lang=por&view=d 
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_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 



 

Acervo particular da Profª Ligia Alves dos Santos Souza – 6ª CRE 

 

A floresta boreal no Canadá 

A Floresta Boreal, constituída por coníferas (pinheiros), ocupa a porção 

central do país, de leste para oeste. Devido a sua extensa cobertura 

florestal, é de grande importância o corte da madeira que sustenta a 

produção de papel, na qual o Canadá se destaca mundialmente, além de 

outros produtos que têm a madeira como matéria-prima. A Floresta Boreal é 

uma das mais importantes riquezas naturais do país. Visando à preservação 

da floresta, madeireiros e ambientalistas fizeram, em maio de 2010, um 

acordo comercial de conservação. Com esse acordo, o Canadá passou a ter a 

maior floresta protegida do mundo, com 72 milhões de hectares, no oeste 

do país. 

Adaptado de www.scribd.com e Almanaque Abril 2011, p.422. 

 

Acervo particular da Profª Ligia Alves dos Santos Souza – 6ª CRE 

 

FLORESTA BOREAL, NO INVERNO CANADENSE 

 

Leia este trecho do relato do Professor Alfeu: ―O governo obriga as 

empresas madeireiras a repor cada árvore derrubada. As áreas mais antigas 

e abandonadas são os locais em que a população procura reconstituir a 

vegetação nativa.‖ 

 

A preocupação da população canadense em preservar sua floresta revela uma 

atitude de cidadania e de respeito à natureza, à vida, como tantas outras 

atitudes que visam ao bem comum e que são praticadas pelo canadense. 

Volte à página em que se encontra o relato do Professor Alfeu e escreva, 

abaixo, outras atitudes cidadãs mencionadas por ele e que podem ser 

praticadas por outros povos. 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 
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Canadá e Estados Unidos: circulação rodoviária 

Países de vasta extensão territorial, o Canadá e os Estados Unidos contam 

com redes de transporte modernas e eficientes. No que diz respeito às 

rodovias, estas são construídas aplicando-se alta tecnologia, no sentido 

de garantir o deslocamento rápido e a segurança dos usuários. Um exemplo 

disso são as pontes estaiadas construídas para facilitar a travessia de 

rios, lagos, mares e canais. 

 

VOCÊ SABE O QUE É UMA PONTE ESTAIADA? VEJA AS FOTOS ABAIXO. 

www.uol.com.br 
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www.peri.de 

 

Ponte Golden Ears, Vancouver – Canadá ‒ na época de sua construção 

 

Ponte estaiada perto de Savannah, no estado americano da Geórgia 
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Ponte estaiada é um tipo de ponte suspensa por cabos (chamados de 

estais). Constitui-se de um ou mais mastros, de onde partem cabos de 

sustentação para os tabuleiros da ponte. 

 

Canadá: transportes 

Devido à sua grande extensão territorial, uma rede de transportes 

eficiente é essencial para manter todo o Canadá unido, para permitir que 

pessoas e mercadorias se desloquem livremente através do país e também 

para levar os produtos canadenses para mercados internacionais. Para 

construir e manter tal rede, o Canadá transpôs enormes barreiras 

naturais. No inverno, a neve precisa ser constantemente retirada das 

rodovias, das pistas dos aeroportos e ferrovias. Em muitas áreas, os 

cursos d'água são abertos somente durante o verão. As montanhas 

escarpadas, as vastas áreas de pântanos e tundra, florestas quase 

impenetráveis e os extremos de temperatura desafiam os conhecimentos de 

engenheiros e construtores. Apesar desses obstáculos, o Canadá tem 

desenvolvido um sistema de transportes altamente sofisticado, e possui 

mais quilômetros de estradas e ferrovias por habitante do que qualquer 

outro país, inclusive os Estados Unidos. As estradas de ferro tiveram um 

papel decisivo na história do Canadá: a expansão para o oeste, além dos 

Grandes Lagos, dependeu muito das ferrovias, uma das principais formas de 

transporte de mercadorias. A Canadian National Railway e a Canadian 

Pacific Highway executam a maior parte dos serviços nacionais de frete 

férreo. 

Adaptado de: www.gc.ca. Geografia - 8.º Ano 4.º BIMESTRE / 2013 

 

www.revistaferroviaria.com.br 

 

O trem é o meio terrestre preferido para transportar produtos sólidos a 

longas distâncias. Você sabe dizer por quê? Converse com seus colegas, 

tire dúvidas com seu Professor e escreva suas conclusões abaixo. 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

TREM DA FERROVIA CANADIAN NATIONAL RAILWAY, UMA DAS MAIS IMPORTANTES DO 

CANADÁ 
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Glossário: tundra – vegetação composta de musgos, liquens e ervas. 

 

Canadá: transportes 

OS GRANDES LAGOS E A HIDROGRAFIA DO SÃO LOURENÇO 



GRANDES LAGOS é o nome dado à porção de água doce localizada a nordeste 

dos Estados Unidos e sudeste do Canadá. Estes formam o maior conjunto de 

água doce do mundo, com mais de 246 mil km² de área (equivalente à área 

do estado de São Paulo). Eles se interconectam por estreitos, pequenos 

rios e canais. Sua região é uma das mais densamente habitadas da América 

Anglo-Saxônica, constituindo um importante centro econômico dos Estados 

Unidos e onde vive cerca de 40% da população canadense. Lá estão 

localizadas inúmeras cidades-chave para a economia de ambos os países: 

Chicago, Cleveland, Buffalo, do lado dos Estados Unidos, e Toronto, 

Montreal e Quebec, do lado canadense. 

Geografia - 8º. Ano 4.º BIMESTRE / 2013 Adaptado de: www.infoescola.com 

www.america-norte.com 

 

OS GRANDES LAGOS Imagem de satélite 
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CATARATAS DO NIÁGARA Glossário: hidrovia - via marítima, fluvial, 

lacustre etc. que serve ao transporte e às comunicações. 

 

www.canada2008.vilabol.uol.com.br 

 

São cinco os Grandes Lagos: Superior (o de maior extensão), Michigan, 

Huron, Erie e Ontário. Entre os lagos Erie e Ontário, encontram-se as 

cataratas do Niágara, um agrupamento de grandes cataratas localizadas no 

rio Niágara, na fronteira entre o estado de Nova Iorque (nos EUA) e a 

província de Ontário (no Canadá). De grande beleza, as cataratas do 

Niágara são visitadas anualmente por turistas de todo o mundo. Observe a 

foto ao lado. 

 

Canadá: transportes 

OS GRANDES LAGOS E A HIDROGRAFIA DO SÃO LOURENÇO 

O rio São Lourenço localiza-se no centro da província de Quebec, ligando 

o Atlântico aos GRANDES LAGOS. Uma das maiores hidrovias do mundo, o rio 

São Lourenço abriga fauna e flora marinhas raras: algumas espécies de 

baleias são facilmente encontradas. A hidrovia do São Lourenço é aberta 

de março a dezembro para receber navios domésticos e internacionais. 

Adaptado de: www.aircanada.com.br. 

 

www.canadaturismo.com.br 

 

Esta hidrovia é uma vitória da engenharia, pois permite que os navios 

trafeguem pelo interior do continente. Com cerca de 3 700 Km, é uma das 

maiores vias navegáveis do mundo e estende-se do Oceano Atlântico até a 

parte oeste do Lago Superior. Toda a hidrovia é navegável cerca de nove 

meses durante o ano. Desde 1970, no entanto, os navios quebragelos da 

Guarda Costeira do Canadá mantêm o Rio São Lourenço aberto o ano todo, 

até Montreal. Observe que o navio é um importante meio de transporte não 

somente para as pessoas, mas, também, para mercadorias voltadas, 

principalmente, à exportação. Grandes navios representam economia de 

custo, uma vez que são capazes de transportar enormes quantidades de 

produtos, através de oceanos e mares. 

Adaptado de: www.gc.ca. 

 



Glossário: quebra-gelo - navio de construção especial, destinado a 

navegar através de águas cobertas de camadas de gelo, conseguindo rompê-

las. 
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Adaptado do Atlas Geográfico Escolar. 2004 
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Adaptado do Atlas Geográfico Escolar. 2004 
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EDUARDO PAES PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO CLAUDIA COSTIN 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGINA HELENA DINIZ BOMENY SUBSECRETARIA 

DE ENSINO MARIA DE NAZARETH MACHADO DE BARROS VASCONCELLOS COORDENADORIA 

DE EDUCAÇÃO ELISABETE GOMES BARBOSA ALVES MARIA DE FÁTIMA CUNHA 

COORDENADORIA TÉCNICA BEATRIZ ALVES CARLOS FERNANDO GOMES DE QUEIRÓS 

ORGANIZAÇÃO LUIZ CLAUDIO ESPÍRITO SANTO DE OLIVEIRA MARCELUS SILVA DA 

SILVEIRA ELABORAÇÃO CARLA DA ROCHA FARIA LEILA CUNHA DE OLIVEIRA REVISÃO 

DALVA MARIA MOREIRA PINTO FÁBIO DA SILVA MARCELO ALVES COELHO JÚNIOR 

DESIGN GRÁFICO EDIOURO GRÁFICA E EDITORA LTDA. EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO 

LIGIA ALVES DOS SANTOS SOUZA AGRADECIMENTOS ESPECIAIS 

 

hcb.co.mz 

 

Hidrelétrica de Cahora Bassa (Moçambique) 
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Até metade do século XIX, a África ainda era um continente cheio de 

segredos para a Europa e para as Américas. Da mesma forma, eram 

relativamente poucos os africanos que sabiam alguma coisa sobre o ―homem 

branco‖ – os quais consideravam parecidos com macacos, por causa da 

quantidade de pêlos no corpo ou desprovidos de dedos nos pés, tendo, por 

isso, de usar sapatos. Ainda hoje, o continente guarda uma aura de 

mistério, em função de sua imensa diversidade. Abriga desertos, 

montanhas, florestas, savanas, a fauna mais rica do planeta, além de se 

dividir em mais de dois mil idiomas entre as mais diversas etnias. 

Adaptado de A África explicada aos meus filhos. Alberto da Costa e Silva 

 

Antigo hábito mantido: criança protegida nas costas da mãe . Mercado São 

Pedro, em Angola. 
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A sul africana Kosazana Zuman é a primeira mulher a chefiar a União 

Africana, bloco que reúne 53 países do continente africano e que tem 

parceria com o Brasil (2012) . 

 

Mulher egípcia mostra prova do voto em Giza, em Dez/2011. Cairo, a 

capital do Egito, está entre as grandes cidades da África. 

 

SOUZA , Vinícius; SÁ, Maria Eugênia.Angola, a esperança de um povo. São 

Paulo: Editora Casa Amarela. 2004. 

 

lidebrasil.com.br 

 

oglobo.globo.com 

 

Nos filmes, nas histórias em quadrinhos, nos seriados de TV e nos 

romances, a África é sempre um continente misterioso e mágico, onde são 

possíveis todas as aventuras. Mas as imagens que aparecem do continente 

mostram, apenas, as partes assoladas por secas, fomes, epidemias, guerras 

e tiranos. Uma visão não desmente a outra e ambas são incompletas. Se uma 

região da África foi atacada por nuvens de gafanhotos que devoram todas 

as plantações e nela há fome, nas outras, a colheita se faz normalmente; 

se em determinado lugar há uma feroz luta armada, noutros, as crianças 

vão regularmente à escola, uma vida familiar transcorre normalmente. 

Adaptado de SILVA, Alberto da Costa. A África explicada aos meus filhos. 

Rio de Janeiro. Agir. 2008. p.11. 

 

Garoto sudanês em uma escola para refugiados, em 1995. A imagem é do 

fotógrafo Sebastião Salgado. Na região desta foto, nasceu, em julho de 

2011, um novo país : a República do Sudão do Sul. 

Sala de aula na África. 
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http://www.unicef.org/salgado/index.html 

 

http://www.jblog.com.br/africadosul.php?blogid=123&archive=2010-05 
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Para refletir... 

Texto 1 - Consumo na África 

 

LEIA OS TEXTOS COM BASTANTE ATENÇÃO! 

 

A venda de aparelhos de TV explodiu na África – um fato que os 

economistas também avaliam como um sinal de ascensão da classe média. O 

ramo cinematográfico e de filmes para a TV também florescem: na Nigéria, 

essa indústria, chamada de Nollywood, em vista de seu tamanho e 

importância, produz atualmente 2 mil filmes por ano – mais que Bollywood, 

sua concorrente indiana, em Mumbai, e a original de Hollywood juntas. O 

desenvolvimento do ramo da telefonia celular é semelhante: em 2007, 264,5 

milhões de africanos possuíam um celular – em comparação com 51,4 milhões 



quatro anos antes. Segundo Annie Chéneau-Loquay, pesquisadora do Centro 

Científico francês CNRS, que estuda os hábitos de comunicação na África, 

esse foi o maior aumento em termos globais. 

Adaptado de http://revistageo.uol.com.br/cultura-

expedicoes/28/artigo227202-3.asp 

 

Texto 2 - Observe, abaixo, o significado dos ―QUATRO ―TS‖, que comumente 

são utilizados para caracterizar o continente. 

elportaldelmusicoterapeuta.com 

 

Geografia - 9.º Ano 1.º BIMESTRE / 2013 

 

http://www.bdportugal.info/Comics/Hero/Tarzan/index.html 

 

Tambor 

 

iseu2011.blogspot.com 

 

oglobo.globo.com 
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Tribo 

 

Terreiro 

 

Tarzan 

 

Texto 3 Nascido em 1912, fruto da imaginação e da inspiração do escritor 

norte-americano Edgar Rice Burroughs (1875-1950), TARZAN é um dos mitos 

do século XX . A história de TARZAN inicia-se quando, na sequência de um 

naufrágio, o casal inglês, Lord Greystoke, esposa e filho conseguem 

chegar a uma praia, na costa africana. Os seus pais morrem pouco tempo 

depois e deixam órfão o pequeno branco indefeso, que é recolhido e 

protegido por KALA, uma grande fêmea gorila que o livra de uma morte 

certa. Criado no seio dos macacos, na mais completa liberdade, o jovem 

TARZAN vai, progressivamente, adquirindo uma notável robustez e agilidade 

físicas e aprende, inclusivamente, a linguagem dos animais. 

Adaptado - http://www.bdportugal.info/Comics/Hero/Tarzan/index.html 

 

http://neilatavaresgeleiageral.blogspot.com/2009/10/tarzan-e-mozart.html 
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A história de Tarzan é uma das que mais vezes foi aproveitada para 

cinema. No total, mais de 200 filmes trataram do tema, desde o início do 

século XX. Isso sem falar nas revistas em quadrinhos!! 

 

http://neilatavaresgeleiageral.blogspot.com/2009/10/tarzan-e-mozart.html 
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Vamos refletir sobre os dados dos textos das páginas anteriores? O 

primeiro texto refere-se ao que está acontecendo no continente africano, 



na atualidade. O segundo texto refere-se ao que as pessoas pensam sobre o 

continente. Para estudar qualquer país do mundo, devemos saber que cada 

um possui uma cultura própria, ou seja, a capacidade de dar significado 

às ações e ao mundo. Verificamos que, no interior do continente africano, 

existem diversas culturas que irão variar de região para região. Não 

existe ―uma cultura africana‖, mas sim CULTURAS AFRICANAS. Quando as 

pessoas julgam uma cultura, tendo como padrão a sua própria cultura, 

dizemos que ela está analisando os acontecimentos de uma forma 

etnocêntrica. O etnocentrismo consiste em julgar, a partir de padrões 

culturais próprios, como ―certo‖ ou ―errado‖, ―feio‖ ou ―bonito‖, 

―normal‖ ou ―anormal‖, os comportamentos e as formas de ver o mundo dos 

outros povos, desqualificando suas práticas e até negando sua humanidade. 

Quando uma pessoa vê a outra sob um olhar etnocêntrico, ela formula 

juízos de valor que só são verdadeiros para ela, ou melhor dizendo: para 

os seus padrões culturais. Desta forma, podem surgir os chamados 

estereótipos, que consistem na generalização e atribuição de valor (na 

maioria das vezes, negativo) a algumas características de um grupo, 

reduzindo-o a essas características. A visão de mundo, sob este prisma, 

resultou no estereótipo do continente dos ―Quatro Ts‖, que acarreta, 

frequentemente, a discriminação das pessoas/povos africanos. 
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Forme um grupo para debater esses textos. Peça ajuda aos seus Professores 

de Geografia e de História! 
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Glossário: etnocêntrica - adjetivo relativo a etnocentrismo. 

Etnocentrismo: corresponde a uma visão de mundo para a qual o centro de 

todos os valores é o próprio grupo a que o indivíduo pertence; 

estereótipo - é uma generalização de julgamentos que a pessoa faz em 

relação a um determinado grupo, impondo-lhes o lugar de inferior e o 

lugar de incapaz, no caso dos estereótipos negativos; discriminação - ato 

de discriminar, tratar diferente, anular, de tornar invisível, excluir, 

marginalizar. 

 

REFLETINDO SOBRE A COLONIZAÇÃO DO CONTINENTE AFRICANO... 

África com cidades e reinos antigos 

 

Antes da chegada do colonizador europeu, existiam, no continente, alguns 

estados que se estendiam por amplos territórios e eram formados por 

várias nações, sob o comando de uma delas. Segundo Costa e Silva, estes 

estados eram chamados de impérios. Também existiam reinos menores, com 

uma ou mais nações e outros ainda menores, que poderiam ser comparados às 

cidades-estado da Grécia antiga. Essas várias entidades políticas eram 

compostas, geralmente, de uma família real, ou de duas ou mais famílias 

reais que se revezavam no poder ou o disputavam pelo voto ou pelas armas. 

Adaptado de SILVA, Alberto da Costa. A África explicada aos meus filhos. 

Rio de Janeiro. Agir. 2008. p.18. 
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Fonte: África e Brasil Africano. Marina de Mello e Souza. Ed. Ática. SP. 

2006 p.15 
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REFLETINDO SOBRE A COLONIZAÇÃO DO CONTINENTE AFRICANO... 

Nos trinta anos seguintes, este quadro mudou. Em 1914, com a única 

exceção da Etiópia e da Libéria, a África estava submetida à dominação de 

potências europeias e dividida em colônias. Observe no quadro abaixo como 

era a dominação européia. 

 

Você sabia 

 

? 

 

O nascimento da Libéria ocorreu no século XIX como resultado da ação da 

American Colonization Society, criada nos EUA, em 1816. Essa organização 

visava assentar na África os negros livres ou libertos da escravidão 

americana. Segundo os membros da American Colonization Society, o 

regresso à África seria uma solução para evitar certos "perigos" 

imaginados como resultado da presença negra em solo americano, como o 

casamento interracial ou a criminalidade. Por isso, em 1821, essa 

associação adquiriu uma parcela de terra, perto da área do Cabo Mesurado, 

onde se fixariam os primeiros colonos negros, oriundos dos Estados 

Unidos. Em 1824 a colônia recebeu o nome de Libéria (do latim, "terra 

livre"). 

Fonte - http://www.ibge.gov.br/paisesat/main.php 

BENJAMIN, Roberto. A África está é Nós: História e Cultura afro-

brasileira.. V. 1 João Pessoa, PB. Ed. Grafset, 2004. p.91 
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Um olhar sobre as culturas... 

 

―Tu não és um país, África, Tu és uma ideia, conformada em nossos 

espíritos, cada qual com o seu, para esconder nossos medos, cada qual com 

os seus, para alimentar nossos sonhos, cada qual com os seus.‖ Davidson 

Abioseh Nicol, poeta e diplomata de Serra Leoa. 
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http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001902/190256POR.pdf 
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Fonte: SOUZA , Vinícius; SÁ, Maria Eugênia. Angola, a esperança de um 

povo. São Paulo: Editora Casa Amarela. 2004. 

 

Você sabia 

 

? 

 



...que em Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e 

Príncipe, a língua oficial é o português? Assinale, no mapa, estes 

países. 

 

SOUZA, Marina de Mello e. África e Brasil africano. São Paulo. Ática, 

2006.p.17 
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. Você sabe por que, nesses países, a língua oficial é o português? 

Porque esses países foram colonizados por Portugal. 
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COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Vamos conhecer o continente africano, a partir dos países que falam a 

língua portuguesa! Preste atenção no roteiro da nossa viagem! Observe o 

mapa abaixo. 

 

mochileiros.com 
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SOUZA, Marina de Mello e. África e Brasil africano. São Paulo. Ática, 

2006.p.17 
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. 

 

COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

mochileiros.com 

 

Apesar dos elevados níveis de pobreza, Moçambique é um país de grandes 

riquezas naturais.O solo é rico em ouro, carvão, sal, grafite e bauxita. 

O país possui também reservas de gás natural, mármore e madeiras. O país 

exporta cana-de-açúcar, algodão, sisal, chá e tabaco. A maioria da 

população vive, contudo, da agricultura de subsistência. O clima em 

Moçambique é, em geral, tropical úmido, influenciado pelas monções do 

Oceano Índico e pela corrente quente do Canal de Moçambique. 

Adaptado de http://www.cplp.org/id-27.aspx. 

 

turismomocambique.co.mz 
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Glossário: monção: são ventos que mudam de direção de acordo com as 

estações do ano, levando ar úmido do oceano para o continente em uma 

determinada época e ar seco da terra para o mar em outra. O fenômeno 

acontece em, aproximadamente, 25% da área tropical do planeta, mas seus 



efeitos são mais visíveis no sul e sudeste asiáticos, especialmente em 

países como Índia, Paquistão e Bangladesh. Agricultura de subsistência: 

produção para o consumo próprio do grupo familiar ou não. 

Adaptado de http://mundoestranho.abril.com.br/materia/o-que-sao-moncoes 

 

hcb.co.mz 

 

Hidroelétrica de Cahora Bassa (Moçambique) 

 

COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

cplp.org/id-23.aspx 

 

mochileiros.com 

 

Angola também possui grande diversidade de recursos naturais. Estima-se 

que, em seu subsolo, exista 35 dos 45 minerais mais importantes do 

comércio mundial, entre os quais se destacam petróleo, diamante e gás 

natural. Há também grandes reservas de fosfato, ferro, cobre, ouro e 

rochas ornamentais, além de uma grande produção pecuária. A cultura do 

café e a extração do petróleo representam 90% das exportações. 

Adaptado de http://www.cplp.org/id-23.aspx. 

 

SOUZA , Vinícius; SÁ, Maria Eugênia.Angola, a esperança de um povo. São 

Paulo: Editora Casa Amarela. 2004. 

 

O país está dividido em 18 províncias, sendo Luanda a capital. 

 

Com a capital, Luanda, ao fundo, meninos jogam bola na praia. 
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Brasileiros levam a Angola experiência em saúde indígena e favelas João 

Fellet, Enviado especial da BBC Brasil a Angola 19 de setembro, 2012 

Especialistas brasileiros em saúde pública estão levando a Angola a 

experiência adquirida em favelas e aldeias indígenas do Brasil. Eles 

objetivam baixar os elevados níveis de mortalidade infantil e materna em 

áreas remotas do país e reduzir ao máximo dependência dos moradores 

quanto ao frágil sistema de saúde local. Há quase uma década em Angola, o 

casal brasileiro Romy Giovanazzi e Fernando Mororó está à frente de uma 

das principais iniciativas em saúde comunitária no país. Em 2010, eles 

criaram a Vertrou (confiança, em africâner), empresa que firmou um 

contrato com o governo provincial de Luanda para implantar uma ação nos 

moldes do programa brasileiro de saúde comunitária. Para executar o 

projeto, eles contrataram profissionais que já atuaram em favelas da 

Grande São Paulo, comunidades indígenas e vilas de pescadores espalhadas 

pelo Brasil. Segundo a Unicef, a cada mil crianças nascidas vivas em 

Angola, 158 morrem antes de completar cinco anos. O país ocupa o oitavo 

posto entre as nações com maior taxa de mortalidade infantil do mundo. No 

Brasil, 107º do ranking, há 16 mortes a cada mil crianças nascidas. "A 

experiência no Brasil serve, mas aqui é preciso reaprender tudo. Em 

termos de saúde, algumas regiões angolanas estão vivendo o que o Brasil 



viveu há cem anos―, explica Romy. Uma das recrutadas no Brasil por 

Giovanazzi para o programa, a educadora e psicóloga Maria Pia Falchi, 62 

anos, dá a escala do desafio: "Enquanto no Brasil já se discute como 

reciclar o lixo, como poupar a camada de ozônio, aqui a discussão é onde 

pôr o lixo, como lidar com animais domésticos, onde fazer as 

necessidades. Temos de lidar com o beabá". A empresa trabalha com 

profissionais diversos, que por sua vez organizam grupos de moradores - 

nos municípios de Icolo e Bengo, à leste da capital Luanda. Estes devem 

atuar na comunidade em situações básicas, como orientar sobre os locais 

adequados para buscar água, apoiar mulheres em trabalho de parto ou 

indicar aonde colocar o lixo das casas. Em Angola, como em qualquer outro 

país, a diminuição da mortalidade infantil está diretamente relacionada à 

melhoria do saneamento básico. 
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Para 

 

r 

 

.. etir. efl 

 

Observe na localidade onde você mora ou onde está situada a sua escola, 

se existe algum problema ambiental que pode ser resolvido com mudanças 

simples de hábitos. Lembre-se de que as mudanças devem partir primeiro de 

nós mesmos! O simples ato de colocar o lixo num local adequado ou de 

ouvir a orientação correta de uma pessoa mais velha já se constituem em 

um excelente começo. Mãos à obra! 

 

COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

mochileiros.com 

 

Do mesmo modo, São Tomé e Príncipe têm, como sua principal atividade 

econômica, a agricultura, com destaque para a produção de cacau, óleo de 

palma, café e coco. A pesca também merece destaque. 

Adaptado http://www.cplp.org/id-29.aspx 

 

Mercado de rua. 
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http://www.cplp.org/id-29.aspx 
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COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

mochileiros.com 

 



A Guiné-Bissau também depende fortemente da agricultura e da pesca (cerca 

de 62% do PIB). O país encontra-se em sexto lugar na produção mundial de 

castanha de caju. Ela exporta peixe e mariscos juntamente com amendoim, 

semente de palma e produtos das atividades extrativas florestais. As 

licenças para a pesca são uma fonte de receitas do governo. O arroz é o 

cereal mais produzido no país. 

http://www.cplp.org/id-26.aspx 

 

dw-world.de 
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Trabalhos agrícolas na Guiné Bissau, depois da colheita do arroz. 

 

republica-da-guine-bissau.org 

 

dw-world.de 
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Mercado de Gabu, uma cidade ao leste da Guiné Bissau. 

 

A superfície continental consiste numa parte costeira semipantanosa e 

numa zona de planalto pouco elevada. O clima da região é tropical. 

 

COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

mochileiros.com 

 

Os recursos econômicos de Cabo Verde dependem sobretudo da agricultura e 

da riqueza marinha. A agricultura sofre frequentemente com os efeitos das 

secas. As culturas mais importantes são o café, a banana, a cana-de-

açúcar, os frutos tropicais, o milho, os feijões, a batata doce e a 

mandioca. O setor industrial encontra-se em pleno desenvolvimento. 

Adaptado de http://www.governo.cv/ 

 

eportuguese.blogspot.com 

 

Mercado municipal em Santiago, Cabo Verde. 

 

Vila do Maio na ilha de Maio 

 

São Vicente 

 

As ilhas de Cabo Verde foram formadas pela acumulação de rochas, 

resultante de erupções vulcânicas nas plataformas submarinas. Algumas 

ilhas são áridas. Em outras, no entanto, a vegetação é exuberante, 

tropical. O relevo da maior parte das ilhas é acidentado, com altitudes 

que ultrapassam os mil metros em algumas ilhas, atingindo mesmo 2.882 

metros como na ilha do Fogo. As três ilhas mais orientais têm um relevo 

mais plano e um clima mais árido por estarem expostas aos ventos secos e 

quentes provenientes do Saara. As áreas costeiras são caracterizadas 

pelos contrastes entre as falésias (terras altas à beira mar, resultantes 

da erosão marinha) que encontram o mar e as vastas praias de fina areia. 



Adaptado de http://www.governo.cv/ 

 

Geografia - 9.º Ano 1.º BIMESTRE / 2013 

 

africanidade.com 

 

shutterstock.com 

 

18 

 

QUEM ERAM OS AFRICANOS TRAZIDOS PARA O BRASIL? 

Foi mais ou menos a partir de 1580 que começaram a chegar, com frequência 

ao Brasil, escravos trazidos de algumas regiões da África. Num PRIMEIRO 

MOMENTO, recebemos escravos da chamada ALTA GUINÉ, na região do rio 

Gâmbia. Num SEGUNDO MOMENTO, LUANDA foi o porto pelo qual os portugueses 

mais comercializaram escravos. No TERCEIRO MOMENTO, tanto os portos 

angolanos como os portos da COSTA DA MINA forneceram escravos para o 

Brasil, havendo uma ligação estreita entre Salvador e a Costa da Mina e 

entre o Rio de Janeiro e Angola. Dessa forma, chegaram mais escravos de 

origem sudanesa ao Nordeste e mais escravos bantos ao sudeste. 

Adaptado de SOUZA, Marina de Mello e. África e Brasil Africano. São 

Paulo. Ática, 2006.p.82-84. 

 

http://hitchcock.itc.virginia.edu/CapeCoastArchive/Media/large/MMKA060.jp

g 
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Glossário: sudanesa: forma como são frequentemente identificados, no 

Brasil, os escravos vindos da vasta região chamada Sudão ocidental, a que 

pertencia uma grande variedade de etnias, como mandingas, hauçás, 

fulanis, fons e os vários grupos iorubás, havendo significativa Adaptado 

de SOUZA, Marina de Mello e. África e Brasil Africano. São Paulo. Ática, 

2006.p.82. predominância destes. banto: o termo português ―banto‖ designa 

o amplo grupo de línguas e dialetos negro africanos falados na África 

central, centro ocidental, NEI, Lopes. Enciclopédia da Diáspora Africana. 

São Paulo. Selo Negro. 2004. p. 98. austral e em parte da África 

oriental. 

 

ÁFRICA: PANORAMA FÍSICO 

mochileiros.com 

 

O deserto do Saara ocupa um terço do território africano. Ali são 

registradas temperaturas superiores a 40ºC, podendo chegar, durante a 

noite, a menos 0º. Curiosamente, uma das faixas de terra mais férteis do 

globo fica nessa área, ao longo das margens do rio Nilo. 

 

gpsdoagronegocio.blogspot.com 

 

Vista aérea do vale fértil do rio Nilo circundado pelo deserto, no Egito. 

 



O relevo africano caracteriza-se pelo predomínio de imensos tabuleiros 

(planaltos pouco elevados). No sudeste, temos áreas mais elevadas, como o 

MONTE KILIMANJARO (5.895 metros), na Tanzânia. 
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VOCÊ JÁ OUVIU FALAR DAS ―VERDEJANTES ILHAS DO SAARA‖? 

Leia as próximas páginas com atenção! 

 

Observe a imagem ao lado. Você poderia imaginar que, por baixo de tanta 

areia, existe água escondida (água subterrânea)? Podemos deduzir que 

existe água na região em função da presença da estreita faixa verde de 

resistentes plantas desérticas. Os habitantes que lá vivem conduzem as 

águas subterrâneas para o interior de vários canos. E assim eles irrigam 

o palmeiral do antigo oásis de Béni Abbès, que hoje margeia uma cidade. 
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Foggara é o nome do segredo da fertilidade no deserto. Sistemas de 

galerias conduzem a água por debaixo da terra, sem a ajuda de bombas, 

atravessando longas extensões até aldeias e palmeirais. 
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Fonte das imagens e da reportagem: http://revistageo.uol.com.br/cultura-

expedicoes/19/artigo191557-1.asp 

 

Um trabalhador conserta uma antiga foggara. 

 

Montes de areia retirados dos buracos. 

 

Veios de água. 

 

No passado remoto, esses veios de água e vida foram construídos por 

escravos, que escavaram poços profundos e criaram ligações subterrâneas 

entre eles. Vistas do alto, as entradas dos poços, cercadas por montes de 

areia retirada dos buracos, parecem os rastros de um gigante. 

 

A família do professor de música − Mulay Ismail Boussouri já vive há 

quase 400 anos em Béni Abbès. Os direitos sobre a água são herdados, e as 

parcelas para o cultivo de frutas e verduras não estão disponíveis para a 

venda. Ramificações, barragens, desvios: 80km de canais principais e 

secundários abastecem a aldeia de Oulad Said. A geração mais jovem hesita 

em dar prosseguimento à complicada arte milenar da construção de diques. 

Manter as redes de abastecimento em funcionamento é um trabalho árduo. 

 

Fonte das imagens e da reportagem: http://revistageo.uol.com.br/cultura-

expedicoes/19/artigo191557-1.asp 
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AS VERDEJANTES ILHAS DO SAARA 

 

Ao lado, o tradicional "oásis-funil" de Adjder, a noroeste da cidade de 

Timimou, no coração do deserto. As margens dos funis de cultivo são 

cuidadosamente fortificadas com folhas de palmeiras, que precisam ser 

constantemente renovadas e reforçadas, para que os ventos do Saara não 

soterrem as árvores sob as camadas de areias movediças. 
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Agora, a imagem de uma moderna plantação de tâmaras nas proximidades de 

Timimoun. Poços muito profundos saciam a elevada necessidade de água das 

árvores e, ao mesmo tempo, ameaçam a irrigação de hortas e jardins 

tradicionais. O bombeamento de água está baixando o nível do lençol 

freático e os antigos canais foggara vizinhos estão secando aos poucos. 

 

Fonte das imagens e da reportagem: http://revistageo.uol.com.br/cultura-

expedicoes/19/artigo191557-1.asp 
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Glossário: lençol freático: reservatório de água subterrânea. 

 

AS VERDEJANTES ILHAS DO SAARA 

 

A tamareira quer "enfiar o pé na água e erguer sua cabeça no ar 

escaldante", diz a sabedoria dos habitantes do Saara, que dão aos frutos 

uma variedade de nomes poéticos. Em um oásis, perto de El Oud, eles 

colhem deglet-em-nour (dedos da luz). 

 

Fonte das imagens e da reportagem: http://revistageo.uol.com.br/cultura-

expedicoes/19/artigo191557-1.asp 
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Apenas meio milhão de pessoas vivem nas regiões desérticas da Argélia 

que, juntas, ocupam uma área quase seis vezes maior que a da Grã-

Bretanha. No verão, as temperaturas na sombra chegam a 45ºC. Conversas 

acompanhadas de chá e tâmaras, ou uma boa leitura, ajudam a encurtar o 

tempo até a chegada das temperaturas mais suaves da noite. 
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Para refletir... 

 

Após a leitura da reportagem ―As verdejantes ilhas do Saara‖, podemos 

responder às questões, encontrando as respostas no caça-palavras. 

 

1) É o nome do segredo da fertilidade no deserto. Correspondem a veios de 

água e vida que foram construídos por escravos, que escavaram poços 

profundos e criaram ligações subterrâneas entre eles. 2) Os direitos 

sobre a água passam de pais para filhos. 3) Uma família de um professor 



de música vive há quase 400 anos em Béni Abbès. Nesta região, os direitos 

sobre a água passam de pais para filhos e as parcelas para o cultivo de 

frutas e verduras não estão disponíveis para... 4) A geração mais jovem 

hesita em dar prosseguimento à complicada arte milenar da construção 

de... 5) Os habitantes do Saara, dão aos frutos uma variedade de nomes 

poéticos. Há um fruto, em especial, que é chamado de ―dedos da luz‖. M I 
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A África tem parte do seu território entre o trópico de Câncer e o de 

Capricórnio. Em função da sua localização geográfica, seu clima 

caracteriza-se, em linhas gerais, como equatorial e/ou tropical, exceto 

nas extremidades norte e sul, onde é temperado. A vegetação obedece aos 

fatores climáticos: na porção equatorial úmida, há florestas tropicais, 

que vão perdendo densidade e se transformando em savanas à medida que 

avançamos para as regiões mais secas do continente, ao norte e ao sul. 

Segundo o World Resources Institute, cerca de dois terços das florestas 

originais do continente foram desmatados. 

mochileiros.com 

 

Adaptado de Almanaque Abril 2011. 

 

Vegetação de clima mediterrâneo adaptada à salinidade do solo 

(proximidades da Cidade do Cabo, sul da África). 

 



Vista do Cabo da Boa Esperança 

 

Vegetação de savana seca na época da estiagem. As árvores que se mantêm 

verdes são as que possuem raízes longas, que conseguem capturar umidade 

nas camadas mais profundas do subsolo. Os animais estão livres, em seu 

habitat, na Reserva Kapama. 

 

rotasdovento.pt Fotos: Acervo particular da Professora Ligia Alves dos 

Santos Souza (6ª CRE). 
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Assinale, com um círculo, no mapa: 

 

a) A localização, aproximada da maior parte dos rios africanos. Eles 

situam-se ao norte ou ao sul do continente? 
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b) Com a caneta azul, reforce o trajeto do rio Nilo, um dos rios mais 

importantes do continente africano. 
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Adaptado do Atlas Geográfico Escolar. IBGE. 2004. P.50. 

 

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS: PERSPECTIVAS AFRICANAS PARA UM ACORDO PÓS-2012 

As economias dos países africanos dependem em larga escala dos setores da 

agricultura, da pesca, da indústria extrativista e do turismo que são 

particularmente vulneráveis às mudanças ambientais. Entre essas mudanças, 

as alterações climáticas são as que causam maiores desafios ao 

desenvolvimento sustentável na África. Calcula-se que as mudanças 

climáticas venham a causar secas mais frequentes e severas, inundações e 

outros acontecimentos climáticos extremos, incluindo a pressão sobre os 

recursos hídricos, segurança alimentar, saúde, infraestruturas e 

desenvolvimento global. 

Adaptado de 

http://www.uneca.org/cfm/2008/docs/Portuguese/ClimateChange.pdf 

 

Por exemplo, o derretimento de glaciares (massa de gelo), no monte 

Kilimanjaro, é um resultado do aquecimento global. Cerca de 82 por cento 

da extensão da cobertura de gelo, existente em 1912 na montanha, 

desapareceu e, de acordo com projeções recentes, se a recessão continuar 

nos níveis atuais, a maioria dos glaciares do monte Kilimanjaro poderão 

desaparecer nos próximos 15 anos. A neve e os glaciares do monte 

Kilimanjaro funcionam como uma torre de água e vários rios poderão secar 

na estação quente, devido à perda deste reservatório congelado. 

Adaptado - 

http://www.uneca.org/cfm/2008/docs/Portuguese/ClimateChange.pdf 

 

LIGADO!!! FIQUE 

 



Os recursos hídricos da África vêm diminuindo ao longo do tempo, 

principalmente devido a secas persistentes e aos padrões de utilização da 

terra na África. As alterações climáticas podem agravar esta situação. 
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ÁFRICA: PANORAMA DAS CIDADES 

10-02-2011 África: o futuro  das cidades De megacidades a megarregiões 

Segundo as projeções das Nações Unidas, a África deve preparar-se para um 

aumento de 60% da população total entre 2010 e 2050, com os habitantes 

urbanos triplicando durante esse período, segundo o relatório ―O Estado 

das Cidades Africanas em 2010‖, desenvolvido pelo UN-Habitat. As Nações 

Unidas revelam que as ―megacidades‖ estão a fundir-se para formarem 

―megarregiões‖ que poderão estender-se por centenas de quilômetros entre 

diferentes países e ser o lar de mais de 100 milhões de pessoas. 

exameangola.com/pt/?det=18927&id=1848&mid=383 

 

O fenômeno a que os especialistas apelidam de ―cidade sem fim‖ poderá ser 

um dos fenômenos mais significativos nos próximos 50 anos, antecipa o UN-

Habitat no seu relatório bianual ―O Estado das Cidades do Mundo‖. Luanda 

é atualmente um dos seis maiores aglomerados urbanos do continente 

africano. Com cerca de 4,8 milhões de habitantes é uma das cinco cidades 

africanas que registrou o maior aumento populacional dos últimos cinco 

anos. Até 2020, ―Luanda pode esperar um crescimento de 48,3% no total da 

sua população de 4,7 milhões em 2010‖, antecipam os especialistas do UN-

Habitat. Com estes níveis de crescimento, as Nações Unidas estimam que o 

número de pessoas a viver nos 2257 quilômetros quadrados da capital do 

país, dentro de 15 anos, deverá ultrapassar os 8 milhões, colocando assim 

Luanda entre as quatro cidades com mais pessoas na África. No contexto 

regional, Angola e Camarões foram os países que, na última década, 

registraram o maior crescimento da população urbana, com as suas 

principais cidades registrando um aumento de habitantes de 9,5% e 8,5%, 

respectivamente. Nos próximos 10 anos, os especialistas não esperam que 

esta tendência seja interrompida. Pelo contrário, a população urbana 

angolana deverá aumentar 12,8% e a camaronense 12,1%. Contudo, o campeão 

do crescimento urbano até, 2020, será o Chade, com o número de habitantes 

das suas cidades crescendo a taxas de 22,8%. Isso não significa que os 

países estejam a construir um maior tecido urbano. A verdade, é que na 

África se tem verificado que a concentração de gente ocorre quase sempre 

em apenas uma cidade: na capital. 

Adaptado de http://www.exameangola.com/pt/?det=18927&id=1848&mid=383 
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Segundo o texto, as pessoas estão migrando/fixando-se em qual porção dos 

países? Sublinhe a passagem do texto que responde a este questionamento. 

 

ÁFRICA: PANORAMA DAS CIDADES 

 



A partir da análise do gráfico, podemos concluir que houve um aumento de 

60% da população total do continente africano, entre 2010 e 2050, com os 

habitantes urbanos triplicando durante esse período. 

 

http://www.exameangola.com/pt/?det=18927&id=1848&mid=383 
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ÁFRICA: PANORAMA DAS CIDADES Como ficarão as cidades com tantas 

pessoas??? 

O conceito de sustentabilidade é amplamente discutido nos dias atuais, 

juntamente com a ideia de desenvolvimento sustentável. Atualmente, 

vivenciamos uma crescente preocupação e agravamento de riscos ambientais 

decorrentes dos enormes volumes produzidos e acumulados de lixos e dos 

seus efeitos no aquecimento global. A preocupação com o desenvolvimento 

sustentável, no entanto, direciona-se às mais variadas esferas sociais, 

históricas e culturais, sendo a urbanização um importante aspecto dessa 

questão. O surgimento e o crescimento das cidades são acontecimentos que 

alteraram e continuam a alterar as dinâmicas do espaço resultantes da 

retirada da cobertura vegetal, do esgotamento dos solos e das diversas 

formas de poluição. 
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Como construir a base material da vida sem esgotar os recursos naturais? 

E, além disso, como promover um acesso igualitário de serviços públicos, 

considerando, é claro, a garantia de todos os direitos humanos como 

educação, saúde e habitação? 

 

As mudanças nos padrões de produção e de consumo das cidades implicam 

sobretudo em modificações comportamentais. Ações, em matéria de educação 

ambiental, propiciando a conscientização da população, são fundamentais. 

Só assim será possível a redução de desperdícios. Há que se atentar 

igualmente tanto para o fomento de tecnologias urbanas sustentáveis, 

quanto para a matéria de construção de imóveis e tratamento de resíduos 

urbanos, dentre outras medidas. 
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Adaptado de 

http://www.sinus.org.br/2011/press/downloads/ff3dacd1572f0fa4dc36c978d2cd

e5d3.pdf 

 

A NOVA CLASSE MÉDIA AFRICANA 

QUÊNIA PIQUENIQUE NO HIPÓDROMO - As apostas em corridas de cavalos 

entraram em voga no Quênia. Nos finais de semana, as pessoas visitam as 

pistas e se acomodam no gramado. Elas comem, esperam, admiram, jogam 

futebol ou tentam a sorte nos guichês de apostas. Conforme a renda de 

cada um, existem três tipos de arquibancadas: entre as tribunas caras, 

reservadas aos ricos, e o gramado gratuito para todos, ainda há uma área 

com guardas de segurança, cujo preço de entrada é equivalente a cerca de 

R$ 1,70, e que geralmente é frequentada por cidadãos da classe média. 



Adaptado de http://revistageo.uol.com.br/cultura-

expedicoes/28/artigo227202-3.asp 

 

ÁFRICA DO SUL A NOVA DIVERSIDADE - Na África do Sul, a criação de 

empresas aumentou aceleradamente. Também surgiram muitos supermercados 

modernos que oferecem uma diversidade de produtos até então desconhecida. 

 

Adaptado de http://revistageo.uol.com.br/cultura-

expedicoes/28/artigo227202-3.asp 
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A NOVA CLASSE MÉDIA AFRICANA 

 

Adaptado de http://revistageo.uol.com.br/cultura-

expedicoes/28/artigo227202-3.asp 

 

Por Joan Bardeletti (FOTOS) 
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1 - MOÇAMBIQUE Olhares otimistas - Enquanto seus pais jantam na sala ao 

lado, as crianças brincam no salão e posam para a câmera. Elas são 

descendentes dos antigos senhores coloniais portugueses e vivem em um 

país cuja população tem 43% de pessoas com menos de 15 anos de idade. 
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2 – COSTA DO MARFIM Esperança de tempos mais estáveis - Os maquis de 

Abidjan, mistura de bar, boate e restaurante são pontos de encontro 

noturnos de estudantes e assalariados. Os jovens empresários da foto 

mantêm um local desses na rua Princesse, que, antes da eclosão da 

sangrenta luta de poder pela presidência do país, era uma movimentada rua 

de passeio. Agora, eles esperam que a situação no país se acalme 

novamente – e que negócios como diversão e gastronomia voltem a 

prosperar. 

 

A NOVA CLASSE MÉDIA AFRICANA 

 

Adaptado de http://revistageo.uol.com.br/cultura-

expedicoes/28/artigo227202-3.asp 

 

3 - QUÊNIA Bem cuidados e guardados - O apartamento pertence a Sally, de 

33 anos, gerente de um restaurante chinês no centro da capital, Nairóbi. 

Ela ganha o suficiente para poder acolher duas sobrinhas e uma sobrinha-

neta, que são cuidadas por uma babá. Além disso, ela tem uma faxineira em 

tempo integral. O prédio dispõe de um porteiro e é cercado por um muro 

com arame farpado. O irmão de Sally e quatro de suas seis irmãs emigraram 

para os Estados Unidos e o Canadá. Sally permaneceu no Quênia, retomou 

seus estudos e espera poder encontrar outro emprego – de preferência em 

uma organização de utilidade pública. 4 - CASABLANCA A metrópole 

econômica é um ímã para a nova classe média. Ela não atrai apenas 



emigrantes que retornam, mas também jovens adultos que buscam sua 

independência. 
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Por Joan Bardeletti (FOTOS) 
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A NOVA CLASSE MÉDIA AFRICANA 

 

Adaptado de http://revistageo.uol.com.br/cultura-

expedicoes/28/artigo227202-3.asp 

 

Por Joan Bardeletti (FOTOS) 
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5 – MARROCOS Onde, ontem, ainda se estendiam pastagens de carneiros, 

hoje, brotam conjuntos de prédios de apartamentos, como aqui, em Tamesna. 

O novo complexo habitacional, no noroeste do Marrocos, visa a 

descongestionar a metrópole de Rabat. O progresso faz com que as cidades 

se expandam por suas imediações. 6 – MARROCOS Horas de lazer no parque - 

Domingo à tarde em Rabat, a capital do Marrocos. Neste horário, as 

famílias e os jovens casais passeiam no parque municipal para desfrutar 

dos momentos tranquilos, que se tornaram tão raros para a maioria, 

durante a semana. O progresso nos países africanos, tanto no norte, como 

no sul, altera o sentido do tempo. O ritmo, cada vez mais acelerado, dita 

o ritmo de vida das pessoas. Desse modo, o crescimento econômico também 

influi na cultura cotidiana; um fenômeno que se manifesta primeiro nas 

cidades. As mudanças são particularmente acentuadas no Marrocos, cuja 

economia se beneficia de um acordo de associação com a União Europeia - 

permitindo diversas trocas comerciais entre os países – que não deverá 

ser influenciado pelos mais recentes distúrbios políticos. 
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A NOVA CLASSE MÉDIA AFRICANA 

 

CAMARÕES Final de expediente para um livrepensador - Charles Ateba Eyene 

é publicitário e político em Yaundé, a capital da República dos Camarões. 

Ele aprecia um estilo pouco convencional e tem opiniões incômodas. Eyene 

defende como uma parceria bem-vinda o engajamento da China na África, o 

que os críticos entendem como uma liquidação dos recursos naturais ou até 

mesmo o sequestro de terras. Após o expediente, ele se acomoda com seu 

filho e sua mulher na ampla sala de sua casa. Eyene faz questão de 

pertencer à classe média e não à elite – mesmo sendo proprietário de 

vários terrenos e sua renda permanecendo em segredo. 

 

Adaptado de http://revistageo.uol.com.br/cultura-

expedicoes/28/artigo227202-3.asp 

 

Continua 
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ESPAÇO CRIAÇÃO 

 

Vamos montar um painel sobre ―A classe média brasileira‖? Forme um grupo 

e escolha uma das regiões do Brasil para pesquisar na Sala de Leitura ou 

no Laboratório de Informática. Peça ajuda ao seu Professor! Mãos à obra! 

 

Lembre-se de pesquisar imagens para montar as fichas! Você poderá 

apresentar o trabalho em folha A4! Vai ficar bem legal! 
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Você poderá pesquisar nos sites: http://www.sae.gov.br/novaclassemedia/. 
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http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-08-08/nova-classe-media-tem-

maioria-feminina-branca-e-com-mais-de-25-anos. 

 

EDUARDO PAES PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO CLAUDIA COSTIN 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGINA HELENA DINIZ BOMENY SUBSECRETARIA 

DE ENSINO MARIA DE NAZARETH MACHADO DE BARROS VASCONCELLOS COORDENADORIA 

DE EDUCAÇÃO 

www.eurocid.pt 

 

ELISABETE GOMES BARBOSA ALVES MARIA DE FÁTIMA CUNHA COORDENADORIA TÉCNICA 

BEATRIZ ALVES DOS SANTOS CARLOS FERNANDO GALVÃO ORGANIZAÇÃO MARCELUS 

SILVA DA SILVEIRA ELABORAÇÃO CARLA DA ROCHA FARIA LEILA CUNHA DE OLIVEIRA 

SIMONE CARDOZO VITAL DA SILVA REVISÃO DALVA MARIA MOREIRA PINTO FÁBIO DA 

SILVA MARCELO ALVES COELHO JÚNIOR DESIGN GRÁFICO EDIOURO GRÁFICA E 

EDITORA LTDA. EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO 
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apolo11.com 

 

Agradecimentos especiais: Professor Anderson Félix Fernandes (4.ª CRE) 

 

Os fragmentos de jornais abaixo referem-se a diversas notícias ligadas à 

economia do continente europeu. Leia com atenção as notícias. Repare que 

todas se referem ao EURO. 
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Você sabe o que é o EURO? Leia as próximas páginas com atenção! 

 

Continua 

 

O EURO 

O EURO é a moeda única da UNIÃO EUROPEIA. Apesar de ter sido criada pelo 

Tratado de Maastricht, de 1991, só entrou em vigor em 1.º de janeiro de 

2002. A razão da demora para que o EURO entrasse em vigor foi o fato de 



que esse tempo era necessário para que os países-membros pudessem adequar 

seus sistemas financeiro e bancário à nova moeda. 

 

nileduworld.com 

 

Nem todos os países-membros da UNIÃO EUROPEIA o adotaram como meio 

circulante: Reino Unido, Suécia e Dinamarca não aceitaram substituir suas 

moedas nacionais. Para regular a circulação do EURO, foi criado o Banco 

Central Europeu que tem, por objetivo, combater a inflação e administrar 

a área econômica dos países-membros. Vamos ver se você entendeu! O que é 

o EURO? 

_________________________________________________________________________

________ 

Geografia - 9.º Ano 2.º BIMESTRE / 2013 

 

Quando o EURO entrou em vigor? 

____________________________________________________________________ Cite 

o nome dos países que se negaram a adotá-lo. 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

 

Você já ouviu falar em UNIÃO EUROPEIA? Leia as próximas páginas com 

atenção! 

 

Continua 
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UNIÃO EUROPEIA 

Sabemos que a União Europeia é um bloco econômico muito importante no 

mundo. Para que você compreenda melhor sua organização e a de outros 

blocos, que estudaremos ao longo deste ano, vamos relembrar algumas das 

principais características dos blocos. Os blocos econômicos ou regionais 

são associações de países que se unem, com o objetivo de ampliar trocas 

comerciais entre si, com outros países e com outros blocos econômicos, em 

condições de vantagens para seus membros. Os blocos econômicos não são 

iguais e possuem suas peculiaridades¹. Existem quatro tipos básicos: zona 

de livre comércio; união aduaneira; mercado comum; união econômica e 

monetária. 
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Faça uma pesquisa para saber como funciona o bloco econômico da União 

Europeia. http://europa.eu/index_pt.htm http://europa.eu/about-

eu/index_pt.htm ___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 



___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

A União Europeia é classificada como uma união econômica e monetária. 
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Glossário: peculiaridades – atributos particulares de algo ou de alguém; 

união econômica e monetária - a união monetária tem, como objetivo, a 

manutenção da estabilidade dos preços. Traduz-se pela definição de uma 

política monetária única (moeda única). A união econômica procura 

assegurar um crescimento econômico sustentado, a médio e longo prazo, e a 

coordenação das políticas econômicas dos EstadosMembros (controle de 

impostos, taxas de juros para financiamento etc.). 

 

Vamos observar a distribuição espacial dos BLOCOS ECONÔMICOS OU 

REGIONAIS. Antes, lembre-se de tudo o que você já aprendeu sobre tipos de 

mapas e sua importância. Cada mapa apresenta elementos diferentes, 

dependendo do que se quer representar. Por isso, ao observarmos um mapa, 

precisamos estar atentos ao título, à legenda, à escala etc. Observe o 

mapa abaixo e responda às questões. 

 

1- O que está sendo representado no planisfério? 

_________________________________________________________________________

________________________ 2- Que blocos econômicos estão sendo 

representados pelos números 1, 2 e 3, respectivamente? 

_________________________________________________________________________

________________________ 
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Adaptado de http://www.mapasparacolorir.com.br/ 
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Como vivem as pessoas no continente Europeu? TRANSIÇÃO DEMOGRÁFICA Com a 

Revolução Industrial, no século XVIII, a população europeia aumentou, em 

função da melhoria das condições de higiene, dos avanços na área da 

medicina etc. A diminuição das taxas de mortalidade e de natalidade deu 

início à chamada transição demográfica, ou seja, à diminuição do 

crescimento populacional, que hoje causa outro problema para a população 

europeia: o envelhecimento da população. Com o passar dos anos, houve um 

aumento dos fluxos migratórios de vários países do mundo para o 

continente, principalmente de países que, no passado, foram colonizados 

pelos europeus. No século XX, o acesso à informação, a ―universalização‖ 

dos métodos anticoncepcionais, a crescente participação da mulher no 

mercado de trabalho e a educação fizeram com que as taxas de natalidade 

baixassem ainda mais. 
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1- De acordo com o texto, alguns fatores foram responsáveis pelo 

crescimento demográfico na Europa pós-Revolução Industrial. Quais são 

esses fatores? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

 

2- Que problema mencionado no texto é provocado pela transição 

demográfica? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 
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www.dw-world 

 

Na página anterior, você pode comprovar que o envelhecimento da população 

provoca falta de mão de obra e incentiva a imigração. Nesta página vamos 

conhecer a origem dos principais fluxos migratórios do continente 

Europeu. 

 

O mapa mostra os principais fluxos migratórios que vêm ocorrendo no mundo 

atualmente. Porém, os fluxos migratórios que nos interessam, neste 

momento, são aqueles que chegam ao continente europeu. Repare que há um 

círculo envolvendo a Europa. Podemos notar que ela recebe imigrantes, 

principalmente da África do Norte e da Turquia. 

 

Glossário: emigração - deixar um país para estabelecer-se em outro. 
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INTEGRAR OU REPRIMIR? EMBORA PRECISEM DE MÃO DE OBRA IMIGRANTE, PAÍSES 

DESENVOLVIDOS INTENSIFICAM O CONTROLE EM SUAS FRONTEIRAS Embora não seja 

um fenômeno historicamente novo, a imigração passou ao centro da 

discussão em vários países da Europa e nos EUA, principais destinos 

desses deslocamentos. Como um dos efeitos mais característicos da 

globalização, vivemos um novo fluxo imigratório em praticamente todas as 

partes do planeta. De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU) 

cerca de 2% da população mundial vive longe de seu país ou região de 

origem. Entre refugiados, imigrantes legais e ilegais, cerca de 185 

milhões de pessoas deixaram sua terra natal, em 2005. Estados Unidos e 

Alemanha são os países desenvolvidos que atraem o maior número de 

imigrantes. Milhares deles vivem ilegalmente, o que tem causado sérias 

consequências econômicas e políticas. 

 

A imigração costuma ser apresentada como um fenômeno negativo, pois 

prejudica os países hospedeiros, sobretudo quando os imigrantes são 

clandestinos. Antes, porém, de examinarmos o problema da ilegalidade, é 

preciso fazer algumas ponderações. Em primeiro lugar, esse tipo de 



imigração é uma das consequências perversas do sistema econômico vigente, 

que estimula a desigualdade mundial, caracterizada por duas dezenas de 

nações prósperas, em contraste com centenas de pobres ou no máximo 

emergentes — para usar o atual jargão econômico. Em segundo lugar, os 

países desenvolvidos precisam de imigrantes em grande quantidade. E a 

principal razão é demográfica. Ano a ano, a população desses países — em 

especial os europeus — tem envelhecido e diminuído. E a baixa taxa de 

natalidade deverá reduzir ainda mais a população economicamente ativa 

(PEA) dessas regiões, com consequente queda no número de trabalhadores. 

Não é difícil perceber o impacto negativo desse processo na economia: 

enquanto o número de idosos (e seus custos de saúde e previdência) 

aumenta, é cada vez menor o número de jovens para trabalhar e arcar com 

os gastos da sociedade, principalmente dos mais velhos. Alemanha, Itália, 

Espanha, Japão, Coreia do Sul, Rússia, França, Inglaterra e mesmo os 

Estados Unidos são os países que mais precisam de imigrantes para que 

mantenham os níveis atuais de produtividade e bem-estar social. Segundo 

estudos da ONU, a imigração teria de dobrar na Europa para impedir a 

queda populacional do continente. 

Adaptado de Marcelo Simão Branco; Revista Discutindo a Geografia, Ano 3, 

nº 15, p. 34-36. 
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ojornalweb.com 

 

1- No início do texto, são abordadas algumas causas da imigração 

clandestina. De forma resumida, transcreva abaixo essas argumentações. 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

 

2- O autor afirma que os países desenvolvidos precisam de imigrantes em 

quantidade. Por que ele se apoia nessa ideia? Qual o seu argumento? 

_________________________________________________________________________

______________________ 
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_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

 

3- Todas as correntes migratórias têm como fundamento os interesses 

econômicos? Justifique sua resposta. 

_________________________________________________________________________



______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 
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O cartaz abaixo, veiculado na Espanha, retrata um dos principais 

problemas da atualidade na Europa: o fluxo de imigrantes em direção ao 

continente. Ele é parte de uma campanha para estimular a tolerância aos 

trabalhadores imigrantes no país. A imigração, assim como a migração de 

cidadãos da União Europeia, entre os países membros, vem causando, em 

alguns grupos europeus, MUITA INSATISFAÇÃO. Esses grupos, geralmente, 

veem estes movimentos como uma ameaça às suas oportunidades e direitos. 

Parte dessa insatisfação alimenta a intolerância e o crescimento da 

xenofobia. Consulte o dicionário e registre, aqui, uma definição para a 

palavra ―xenofobia‖. 
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____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

geledes.org.br 

 

Houve alguma relação entre as migrações relacionadas à Europa e a 

formação da população brasileira? 

 

Rocco, Antonio. Os Emigrantes,1910. Oleo sobre tela. Acervo da Pinacoteca 

do Estado de São Paulo/Brasil. Reprodução fotográfica Romulo Fialdini 

 

Continua 
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Antonio Rocco nasceu na Itália em 1880 e faleceu em São Paulo, em 1944. 

Ele foi pintor e professor. Se você quiser saber mais sobre a imigração 

italiana, visite o site Imigrantes Italianos. Basta acessar 

http://www.imigrantesitalianos.com.br/. No Rio de Janeiro, você também 



pode conhecer o Instituto Italiano de Cultura, que promove cursos e 

atividades culturais variadas. Veja no site 

http://www.iicrio.esteri.it/IIC_Riodejaneiro 

 

http://www.itaucultural.org.br 
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Na segunda metade do século XIX, pequenos agricultores das regiões mais 

pobres da Itália deixaram suas províncias em busca de emprego em países 

da América do Norte e do Sul. Com a Europa em crise, a oferta de trabalho 

nas grandes plantações de café, logo após a abolição da escravatura, 

atraiu enorme contingente de imigrantes para o Brasil. A maioria 

concentrou-se no Sul e no Sudeste do Brasil. Esse grande fluxo migratório 

foi impulsionado pelo fato de haver, na Itália, na segunda metade do 

século XIX, milhares de trabalhadores dispostos a abandonar sua terra 

natal e se aventurar em países distantes como Brasil, Argentina e Estados 

Unidos. Isso se explica, sobretudo, pela forte penetração das relações 

capitalistas no campo e a consequente concentração da propriedade da 

terra. Os altos impostos sobre a posse da terra obrigaram muitos pequenos 

produtores a empréstimos e endividamentos. Além disso, eles não 

conseguiam competir com os grandes proprietários, que enchiam os mercados 

com produtos mais baratos. Sem condições de competir, esses trabalhadores 

empobreceram e se transformaram em mão de obra barata na nascente 

indústria italiana. Outros preferiram cruzar o Atlântico, em busca de 

sorte melhor. Nesse sentido, a forte propaganda do governo brasileiro 

encontrou um público bastante vulnerável, carente de possibilidades de 

uma sobrevivência digna em sua terra natal. 

Adaptado de: ROSS, Jurandyr (org.). Geografia do Brasil. São Paulo: 

EdUSP, 2003. 
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ALEMÃES NO BRASIL A concentração da colonização alemã no Sul do Brasil 

possui uma explicação: grande parte da região estava desprotegida no 

século XIX e as fronteiras com as ex-colônias espanholas ainda não 

estavam bem definidas. Em consequência, a falta de povoadores na região 

poderia culminar numa fácil invasão estrangeira. Com a Independência do 

Brasil, a imigração portuguesa declinou e o governo brasileiro se viu 

obrigado a procurar novas ―fontes‖ de imigrantes. Daí, famílias alemãs 

receberam a ‗missão‘ de colonizar o sul do Brasil. Uma outra leva 

importante seguiu para o Espírito Santo, onde até meados do século XIX, 

somente a faixa costeira havia sido ocupada. Eram 39 famílias, luteranas 

ou católicas, que em 1847 chegaram ao Brasil, na expectativa de se fixar 

no Sul do país. D. Pedro II, na estratégia de ocupar o maciço central do 

Espírito Santo, ainda habitado por índios botocudos, resolveu enviar o 

grupo dos 163 chegados para essa área, onde foi fundada a colônia de 

Santa Isabel. Também lembremos de Petrópolis, cidade Imperial da Região 

Serrana do Rio de Janeiro, em que se nota a influência da imigração alemã 

nas construções, em nomes de bairros e ruas, em atividades econômicas e 

na festa do colono – a Bauernfest, realizada nos períodos de inverno. 

Adaptado de http://www.dw-world.de/dw/article/0,,1313499,00.htm 
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AGORA, É COM VOCÊ 

 

!!! 

 

A saga da imigração italiana no Brasil, a partir da segunda metade do 

século XIX até o início do século XX, já serviu como enredo para novelas 

(Sinhá Moça e Terra Nostra da Rede Globo são ótimos exemplos disso). A 

imigração foi também mencionada no inesquecível samba-enredo da 

Imperatriz Leopoldinense, campeã do Carnaval de 1989 – ―(...) A imigração 

floriu de cultura o Brasil (...)‖. Sabemos também que os italianos 

emigraram para outros países, como Estados Unidos e Argentina nesse mesmo 

período. (Texto adaptado pelo Professor Luiz Cláudio Espírito Santo de 

Oliveira.) Indique os principais motivos que fizeram com que milhares de 

italianos optassem por deixar a sua terra natal para viver em outros 

países. 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 
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_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ A vinda de milhares de imigrantes italianos para 

o Brasil trouxe consigo diversos elementos culturais que fazem parte do 

nosso dia a dia. A influência cultural italiana aparece na culinária, no 

esporte e em nomes de pessoas espalhadas pelos quatro cantos do país. 

Indique dois tipos de pratos e dois nomes de pessoas que você conheça que 

sejam heranças culturais da imigração italiana para o Brasil. 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

http://globoreporter.globo.com/Globoreporter/0,19125,VPQ0-2698-18983-

2,00.html 
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Você sabia 

 

? 

 

www.eurocid.pt 

 



A União Europeia possui uma agência de Direitos Fundamentais que tem o 

objetivo de proteger e promover os direitos dos cidadãos europeus, no 

combate ao racismo, à xenofobia e à intolerância. 

 

Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia 
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Jornal Oficial da União Europeia. C303. Ano 50º. 14 de dezembro de 2007. 

Disponível em 

http://www.eurocid.pt/pls/wsd/wsdwcot0.detalhe?p_cot_id=3614 
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CAÇA-CONHECIMENTO 

1- O continente africano recebe imigrantes, principalmente da África do 

Norte e da ______________. 2- A imigração, assim como a migração de 

cidadãos da União Europeia, entre os países membros, vem causando, em 

alguns grupos europeus _______________________. 3- A aversão às pessoas e 

a coisas estrangeiras é chamada de ____________________. 

 

M S D M A O V A U N D O 

 

Á S E Ç S Z R K T N W A 

 

N F T V X A P R Q W T I 

 

O F N I E D O I W R U N 

 

S G I W N T Ç F E T E S 

 

R H Q E O O O W R E S A 

 

G H V N F N E L T R L T 

 

O J A T O O N T Y R R I 

 

V K C Ç B R F Y U M E S 

 

Ç L L S I I I R J U A F 

 

R Ç R S A A A A H N S A 

 

N I D E S P Á D G D Q Ç 

 

Y V O E S N U F F Í S A 

 

S D P A 

Geografia - 9.º Ano 2.º BIMESTRE / 2013 

 

T U R Q U I A O 
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ESTRUTURAS ETÁRIAS DA POPULAÇÃO EUROPÉIA 

Podemos compreender de que forma a população de um determinado espaço 

(bairro, município, região, estado, país etc.) está evoluindo, a partir 

da análise das ESTRUTURAS ETÁRIAS DA POPULAÇÃO. Antes de mais nada, é 

necessário saber o que são essas estruturas, para que possamos 

interpretá-las corretamente. As ESTRUTURAS ETÁRIAS DA POPULAÇÃO são 

divididas em linhas horizontais com várias idades (faixas etárias). Há 

também uma divisão vertical por gênero (homens e mulheres). Para fins de 

estudo e compreensão dos dados disponíveis nesses gráficos, as faixas 

etárias são divididas em três grandes grupos: - crianças, adolescentes e 

jovens – de 0 a 19 anos (base da estrutura); - adultos – dos 20 aos 59 

anos (centro da estrutura); - idosos – acima de 60 anos (topo da 

estrutura). Quanto mais larga for a base e mais estreito o topo, maiores 

serão as taxas de natalidade e de mortalidade. Essas são características 

de populações pobres, como vimos no quadro com as fases da Evolução 

Demográfica. Se houver mais pessoas acima dos 60 anos do que nas faixas 

etárias que vão de 0 a 19 anos, teremos uma população com baixíssimo 

crescimento vegetativo ou, até mesmo, com redução populacional (taxas de 

mortalidade superando as de natalidade). 
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http://static.panoramio.com/photos/original/28525725.jpg 

 

Homens 

 

Topo 

 

Mulheres 

 

Topo 

 

bpiinvestimentos.pt 

 

Base 

 

Base 
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TODOS OS PAÍSES EUROPEUS TÊM NÍVEIS INSUFICIENTES DE NATALIDADE Segundo 

uma análise do Instituto Max Planck de Pesquisas Demográficas, as 

porcentagens de natalidade em todos os países europeus são baixas demais 

para manter o atual nível de população no continente. O estudo destaca 

que as porcentagens de nascimentos são mais elevadas no norte e no 

ocidente da Europa que no leste e no sul. Ao chamado nível de 

substituição de 2,1 nascimentos por mulher só se aproximam França, Grã-

Bretanha, Irlanda e os países nórdicos, onde a natalidade oscila entre 

1,8 e 2 filhos. Os países de língua alemã e outros países do centro, 

leste e sul da Europa têm índices de natalidade muito inferiores, entre 

1,3 e 1,5 nascimentos. Os sociólogos explicam a diminuição de nascimentos 

em todo o continente pelo fato de que se adia até uma maior idade a 

formação de uma família, em muitos casos por causa do tempo de estudos 

prolongados e da insegurança no mercado de trabalho. "Nos países 



nórdicos, onde a infraestrutura para o cuidado dos menores está muito 

desenvolvida e onde os homens assumem com frequência tarefas do lar, a 

decisão de procriar é mais fácil", assinala o estudo, que será publicado 

pela revista especializada "Demographic Research". O instituto de Rostock 

destaca que a imigração conduziu a uma melhoria dos índices de natalidade 

na Europa. No caso de oito países escolhidos da Europa Ocidental – 

Espanha, Portugal, França, Itália, Áustria, Alemanha, Holanda e Grã-

Bretanha –, os imigrantes fizeram aumentar, entre 1997 e 2006, os números 

de nascimentos de 3% para 8%. 

. Adaptado de G1.globo.com, consulta em 11/2011 

 

Após a leitura atenta do trecho da reportagem, responda: 1- A notícia 

revela que, no norte e na porção ocidental da Europa, o número de 

nascimentos é maior do que nas regiões sul e leste do continente. 

Identifique países situados no Norte da Europa - ______________ Sul da 

Europa - ______________ Oriente (leste) europeu - ______________ 2- Qual 

a relação entre a diminuição de nascimentos e o maior tempo dedicado aos 

estudos? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

 

Geografia - 9.º Ano 2.º BIMESTRE / 2013 

 

18 

 

Vamos continuar nossa viagem pela Europa, aprendendo a respeito do 

relevo, do clima, da vegetação e da hidrografia do continente. 

 

O RELEVO EUROPEU Esse continente possui uma peculiaridade: está 

fisicamente ligado à Ásia. Em função disso, estudiosos costumam chamar a 

região de Eurásia. Observe o mapa ao lado. A Europa está localizada no 

oeste da Eurásia. O território desse continente se limita com o Oceano 

Glacial, ao Norte; com os mares Mediterrâneo e Negro, ao Sul; com o 

Oceano Atlântico, a Oeste; e com os Montes Urais, o Rio Ural e o Mar 

Cáspio a Leste. O relevo europeu é constituído basicamente de três 

unidades: as planícies, que ocupam em maior parte o centro do continente; 

os planaltos, ou maciços antigos, ocupando especialmente o norte do 

continente; e os dobramentos modernos, compostos por áreas montanhosas, 

de elevadas altitudes e pouco desgastadas pelo tempo. 
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Atlas Geográfico Escolar. 2. ed. RJ. 2004. p. 48 

 

As principais formações de dobramentos modernos do Continente Europeu são 

• os PIRENEUS, localizados entre a França e a Espanha, com altitudes que 

podem atingir 3.000 metros; 

Fonte: http://www.scandinavianmountains.com/glittertind-massif/mountains. 

 

• 



 

os ALPES, que se estendem por 1.100 quilômetros e atravessam os 

territórios da França, Itália, Alemanha, Suíça e Áustria; 

 

• os APENINOS, que se encontram na Itália, uma região que abriga vulcões, 

na sendo alguns Polônia, ativos: Ucrânia os e 

Maciço Glittertind (2452m), o ponto mais alto da Noruega – representa um 

planalto cristalino (antigo). 

 

CÁRPATOS, Romênia; 

 

Eslováquia, 

 

• e o CÁUCASO, situado entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, nos territórios 

da Rússia, Geórgia, Armênia e Azerbaijão. 
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FIQUE LIGADO!!! 

Você sabe o que são dobramentos modernos? Os dobramentos modernos são 

unidades do relevo formadas pelo tectonismo, ou seja, pelo deslocamento, 

colisão e elevação de uma parte da crosta terrestre. 

 

O resultado do choque de duas placas tectônicas é a formação de um relevo 

montanhoso formado pelo dobramento e soerguimento da superfície rochosa. 

Observe a figura ao lado. 
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http://turno2grupo3biologia.blogspot.com/2010/06/dobras-e-falhas 

 

A imagem ao lado mostra um fragmento do relevo no qual podemos observar 

claramente o dobramento. 

http://arochaquefezafotossintese.blogs.sapo.pt/ 
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CAÇA-CONHECIMENTO 

1- O continente europeu possui uma peculiaridade: está fisicamente ligado 

à Ásia. Em função disso, estudiosos costumam chamar a região de 

_____________________. 2- Os dobramentos modernos são unidades do relevo 

formadas pelo ________________________. 3- As principais formações de 

dobramentos modernos do Continente Europeu são _________________; 

_________________; ________________; _________________ e 

____________________. 

 

A S D M A O P A U N D O 

 

P S C Ç S Z I K T N W A 

 

E F A E A A R R C W T Z 

 



N F R U S D E I A R E X 

 

I G P R D T N F U T C C 

 

N H A A F O E W C E T V 

 

O H T S G N U L A R O B 

 

S J O I H O S T S R N N 

 

V K S A J R H Y O M I M 

 

B L H S K I I R G U S H 

 

N Ç J S L A A A H N M G 

 

M I K G Ç P Á D J D O F 

 

K V L H S N U F K Í S W 

 

A L P E S W E R L Y U R 
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O CLIMA EUROPEU 

O clima de uma região é influenciado por um conjunto de fatores, como a 

latitude (distância em relação ao equador), a altitude, o relevo, a 

proximidade a mares e oceanos, entre outros. A interferência das 

atividades humanas também é importante. Uma região desmatada ou com 

grande quantidade de construções tem o seu clima local alterado (veremos 

um exemplo de uma ilha de calor mais à frente). Apesar disso, as 

classificações tradicionais não consideram este tipo de ação antrópica. A 

maior parte da Europa está situada na zona temperada, em que os climas 

predominantes são: - temperado oceânico (mais úmido); - temperado 

continental (mais seco); - clima mediterrâneo (com verão seco e inverno 

úmido). 
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Existem também áreas de climas mais frios, nas latitudes maiores. Veja no 

mapa a seguir, os principais tipos de climas no continente europeu. 

 

loboesporte.com 
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Foto do estádio de futebol do Bologna, no inverno italiano de 2010. Os 

funcionários tentaram em vão remover a neve do gramado. A partida contra 

o time Chievo acabou cancelada. 

 

Observe no mapa os tipos de CLIMAS que aparecem no continente Europeu. 

 

Escala: 1:200.000.000 

 



Fonte: Atlas Geográfico. 3. ed. Rio de Janeiro: IBGE: Fundação de 

Assistência ao Estudante, 1986; Strahler, A. N. Physical geography. 3 rd 

ed. New York: W iley, c1969.00 

 

Quais os tipos de clima que aparecem no continente Europeu? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 
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Adaptado do Atlas Geográfico Escolar. 200 P. 67. 
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EUROPA PREOCUPADA COM AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

Tormentas, inundações, secas e outros fenômenos meteorológicos extremos 

são cada vez mais frequentes no mundo todo e afetam gravemente a economia 

dos países. Maior pluviosidade no Norte da Europa e um clima mais seco no 

Sul poderão se tornar sérias ameaças à agricultura, em muitas zonas. 

Ondas de calor cada vez mais intensas provocam mortes e doenças entre as 

pessoas mais idosas e com saúde frágil. Degelo das geleiras, com a 

provável desaparição, até o ano 2050, de 75% das neves atualmente 

existentes nos Alpes suíços. Esses são alguns dos efeitos negativos das 

mudanças climáticas mundiais que já se observam na Europa ou estão 

previstos para as próximas décadas, à medida que aumenta a temperatura 

global, segundo o novo informe que elaboramos na Agência Europeia do Meio 

Ambiente (AEMA). Tudo indica que a maior parte do aquecimento global dos 

últimos 50 anos foi provocada por atividades humanas, particularmente 

pelas emissões de gases de efeito estufa. As mudanças climáticas, porém, 

poderiam vir a ter certos efeitos positivos. É o caso da agricultura na 

maior parte do norte da Europa e da porção central: estas regiões se 

beneficiariam, potencialmente, de um aumento limitado da temperatura. 

Pesquisadores verificaram que a estação anual de crescimento das plantas, 

incluídos os cultivos agrícolas, aumentou numa média de 10 dias entre 

1962 e 2002 e as previsões são de que esse fenômeno continuará nos 

próximos anos. 

Adaptado de http://www.eco21.com.br/textos/textos.asp?ID=862 
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www.apolo11.com 

 

O texto aponta alguns aspectos negativos e alguns aspectos positivos das 

mudanças climáticas para algumas regiões da Europa. Sublinhe a passagem 

do texto que aponta os aspectos positivos para o continente. 
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Sevilha, Espanha. 

 

Observe o CLIMOGRAMA. Trata-se de um gráfico que mostra a quantidade, a 

variação de precipitação (chuva) e temperatura de uma região por um 



determinado período de tempo (geralmente um ano). A temperatura é 

representada por uma linha. As colunas representam as precipitações ao 

longo do período estudado. 

 

A análise do climograma nos permite identificar o perfil climático de 

determinada região. 

A linha mostra a temperatura 

 

As colunas mostram o volume de chuvas (precipitação) 

 

O eixo da esquerda mostra a temperatura (ºC) máxima e a mínima atingida 

no período. 

 

O eixo da direita mostra a pluviosidade (mm) máxima e a mínima atingida 

no período. 

 

Fonte: Professor Anderson Félix Fernandes (4.ª CRE) 

 

Geografia - 9.º Ano 2.º BIMESTRE / 2013 

 

26 

 

Observe abaixo dois climogramas. O de Varsóvia (Polônia) representa o 

clima temperado oceânico. O de Brest (França) representa as variações de 

temperatura e precipitação típicas do clima temperado continental. Quais 

as diferenças que você pode perceber entre esses tipos de clima? Percebeu 

a diferença entre o clima temperado oceânico (França) e o temperado 

continental (Polônia)? Compare a quantidade de chuva e a temperatura nos 

dois gráficos. Depois dessa dica, é com você. Crie um texto e exponha a 

diferença entre os dois climas. 
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_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 
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_________________________________________________________________________

______________________ 

 

http://clientes.netvisao.pt/carlhenr/index.htm 

 

Os climogramas abaixo representam as cidades de Atenas, Valentia e 

Moscou. 

 

http://cmapspublic2.ihmc.us 

 

http://www.ibge.gov.br/paisesat/ http://europa.eu/about-

eu/countries/index_pt.htm 



 

Vamos descrever as principais características climáticas de cada uma 

dessas cidades a partir das informações dos gráficos? Mãos à obra! 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 
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Para saber mais sobre esses países visite os endereços 
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INFLUÊNCIA DA CORRENTE DO GOLFO NO CLIMA DA EUROPA 

Um fator de influência importante do clima temperado europeu, sobretudo 

no clima temperado oceânico, é a corrente marítima do Golfo. Essa 

corrente se forma no Golfo do México, área de águas quentes e, ao atingir 

o litoral noroeste da Europa, aumenta a umidade e eleva as temperaturas 

médias. A Inglaterra e a Irlanda, por exemplo, sofrem a forte influência 

dessa corrente, apresentando grande incidência de dias chuvosos e de 

nevoeiros. O mapa abaixo indica a saída da corrente da região do Golfo e 

o seu retorno resfriada para o sul. 

 

FIQUE LIGADO!!! 

OS RIOS DA EUROPA Os rios que cortam as planícies europeias e apresentam 

condições de navegabilidade são historicamente aproveitados como vias de 

transportes. O aproveitamento econômico dos rios, para transporte de 

mercadorias, barateia o custo de frete de produtos em relação a 

transportes como os de carros e caminhões (mais priorizados aqui no 

Brasil). Alguns dos principais rios da Europa são • o Reno (que nasce nos 

Alpes); • o Tâmisa (corta Londres, na Inglaterra); • o Sena (corta Paris, 

na França) e outros tantos como o Loire, o Ródano, o Pó, o Douro, o Tejo, 

o Danúbio e o Volga. 
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meteobrasil.com.br/viewtopic.php?f=8&t=274 
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Você já ouviu falar no fenômeno chamado ―ILHA DE CALOR‖? Observe o 

esquema e a fotografia abaixo. Eles fazem referência à Inglaterra, país 

berço da indústria moderna. 

 

Adaptado de SENE, E.. Do MOREIRA, J.C. Geografia para o ensino médio.SP: 

Scipione, 2008. 

 

Centro da cidade de Londres, capital dos Jogos Olímpicos de 2012. 

 

Grandes centros urbanos, como Londres (foto), apresentam temperaturas 

médias superiores àquelas registradas em cidades vizinhas, menos 

urbanizadas. A esse fenômeno dá-se o nome de ILHA DE CALOR. Observe, no 

esquema acima, o comportamento da temperatura em Londres, Dagenham, 

Richomond e Kingston. As linhas, denominadas ISOTERMAS, unem pontos de 

mesma temperatura. 
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http://www.trekearth.com 
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Você já ouviu falar em CHUVA ÁCIDA? 

 

Foto 1 

http://www.greentraveller.co.uk/mountian-waters-czech-republic 

 

Foto 2 

http://www.greentraveller.co.uk/mountian-waters-czech-republic 
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As imagens representam a capacidade de destruição e de reconstrução de 

uma paisagem pelas atividades humanas. Trata-se de uma região (Jizera) da 

República Tcheca, no leste da Europa. Na foto 1, podemos observar o 

efeito destruidor das chuvas ácidas que, ao longo de muitos anos, foram 

exercendo sua ação sobre a vegetação de pinheiros, característica da 

área. Na foto 2, um grupo de pessoas trabalha no reflorestamento das 

encostas. Além dessa, outras florestas na Europa, como a famosa Floresta 

Negra, no sudoeste da Alemanha, também foram fortemente danificadas pela 

ação corrosiva da chuva, contaminada por gases poluentes, lançados 

principalmente de fábricas. A queima de carvão e de combustíveis fósseis 

e os poluentes industriais lançam dióxido de enxofre e de nitrogênio na 

atmosfera. Esses gases combinam-se com o hidrogênio presente na atmosfera 

sob a forma de vapor d‘ água. O resultado são as chuvas ácidas. As águas 

da chuva, assim como a geada, neve e neblina, ficam carregadas de ácido 

sulfúrico ou ácido nítrico acima dos níveis normais. Ao caírem na 

superfície, alteram a composição química do solo e das águas, afetam as 

cadeias alimentares, destroem florestas e lavouras, danificam estruturas 

metálicas, monumentos e edificações. 

Adaptado de 

http://educar.sc.usp.br/licenciatura/2000/chuva/ChuvaAcida.htm 
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Observe o mapa hidrográfico da Europa. Nele você vai encontrar os nomes e 

a localização dos principais rios e mares da Europa. Com a ajuda do Atlas 

Geográfico escolar ou do seu livro didático, registre abaixo os nomes dos 

países por onde passam os rios Danúbio, Volga, Tejo e Sena. 

_______________________ _______________________ _______________________ 

_______________________ _______________________ 
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_______________________ _______________________ _______________________ 
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geoespacio1b.wikispaces.com/rios+de+Europa 

 

Observe no mapa os tipos de VEGETAÇÃO que aparecem no continente Europeu. 
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Adaptado do Atlas Geográfico Escolar. 2004. P. 70. 
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Adaptado do Atlas Geográfico Escolar. 2004. P. 70. 

 

Escala 1:200.000.000 

 

LEGENDA: 

1- Tundra 2- Floresta de Coníferas 3- Floresta Temperada 4- Mediterrânea 

5- Formações Herbáceas 6- Formações de regiões semiáridas 7- Deserto 8- 

Floresta estacional e savana 9- Floresta pluvial tropical e subtropical 

10- Alta Montanha 

 

Quais os tipos de vegetação aparecem no continente Europeu? 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

As florestas e a silvicultura na Finlândia 

http://www.finlandia.org.br/public/default.aspx?contentid=124087 

 

Com 76% de sua superfície coberta por florestas, a Finlândia é o país com 

a mais elevada percentagem de área florestal na Europa. 

 

Na silvicultura finlandesa, os pontos de vista ecológicos, econômicos e 

sociais recebem uma atenção especial. Durante os últimos 40 anos, a taxa 

de crescimento anual das árvores tem sido de até 20-30% superior aos 

cortes. 

Adaptado de 

http://www.finlandia.org.br/public/default.aspx?contentid=124087 

 

http://atlasescolar.ibge.gov.br/ 

 

Glossário: silvicultura - ciência que trata do cultivo, da reprodução e 

do desenvolvimento de árvores florestais. 
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DESMATAMENTO O desmatamento é um processo de degradação da vegetação 

nativa de uma região e pode provocar um processo de desertificação. O mau 

uso dos recursos naturais, a poluição e a expansão urbana são alguns dos 

fatores que devastam ambientes naturais e reduzem o número de habitats 

para as espécies. Um dos principais agentes do desmatamento é o homem. 

Nos últimos anos, a atividade humana tem invadido o meio ambiente em 

diferentes escalas e velocidades, o que resulta na degradação de biomas. 

Além de lançar na água, no ar e no solo substâncias tóxicas e 

contaminadas, o homem também agride o ambiente capturando e matando 

animais silvestres e aquáticos e destruindo matas. Muitas florestas 

naturais já foram derrubadas para dar lugar a estradas, cidades, 

plantações, pastagens ou para fornecer madeira. No processo de 

desmatamento, primeiro são retiradas as madeiras de árvores nobres, 

depois as de menor porte e, em seguida, toda a vegetação rasteira é 

destruída. As queimadas também são causas de destruição de matas. Elas 

acabam com o capim e a cobertura florestal que ainda sobraram da 

degradação. 

Adaptado de http://www.brasil.gov.br/sobre/meio-

ambiente/ecossistema/desmatamento 
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http://www.desmatamento.cnpm.embrapa.br/ 

 

A madeira, uma matéria prima de excelência Quando o homem aprendeu a 

cultivar alimentos e a domesticar animais, as florestas foram 

progressivamente eliminadas para abrir caminho aos campos de cultivo e às 

habitações permanentes, embora a madeira continuasse a ser utilizada como 

matéria‐prima fundamental para aquecimento, para a elaboração das 

refeições e para a manufatura de objetos diversos. A civilização se 

desenvolveu, o homem utilizou a madeira de forma cada vez mais extensiva 

com grande precisão. Máquinas de guerra como catapultas ou arcos e 

– residências, catedrais, 

castelos e palácios, alguns deles reconstruídos em pedra, mas conservando 

transportes – carroças, carruagens, barcos e navios. As primeiras 

carruagens também foram construídas em madeira sobre um chassi de ferro; 

quipamentos e painéis internos. 

Adaptado de http://run.unl.pt/bitstream/10362/5017/1/Barbosa_2010.pdf 

 

Em termos de aproveitamento econômico, as florestas de pinheiros, do 

norte da Europa e Rússia (vegetação da taiga), são importantíssimas, 

porque estão associadas às indústrias madeireiras e de produção de papel. 

Países como a Rússia, a Suécia e a Noruega apresentam parte de suas 

economias associadas às explorações comerciais dessa floresta. 
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1- Qual é a ideia principal desenvolvida no texto? 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 2- Quais os principais usos da madeira, enquanto 

matéria prima? 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 3- Qual a relação estabelecida pelo texto entre 

o desenvolvimento da imprensa e o consumo de madeira? 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 4- Em termos de sustentabilidade, qual a 

importância das florestas destacadas pelo texto? 

_________________________________________________________________________

________________________ 
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_________________________________________________________________________

________________________ 

 

Com quantas árvores se faz um caderno? Além de abrigarem uma diversidade 

enorme de seres vivos, cores e cheiros, as florestas nos fornecem a base 

para objetos muito presentes em nosso cotidiano, como o papel. Mas não 

pense que, para fazer papel, é preciso sair por aí derrubando árvores – 

já foi assim, mas, atualmente, existem plantações de árvores feitas 

especialmente para esse fim. São florestas formadas por apenas um tipo de 

árvore, especialmente escolhido para fabricar papel. Antigamente, usava-

se todo tipo de fibra para a produção de papel, até capim! Hoje, as 

espécies mais usadas são o eucalipto e o pinus. O pinus veio do 

hemisfério norte e o eucalipto, lá da Oceania. Cada árvore de eucalipto 

fabrica cerca de 23 resmas de papel A4. Agora vamos fazer as contas: se 

cada resma tem 500 folhas, quantos cadernos escolares (de 90 folhas) 

podem ser feitos com uma árvore? Se você disse 128, acertou! 

Adaptado de: http://chc.cienciahoje.uol.com.br/com-quantas-arvores-se-

faz-um-caderno 
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1- Pergunte aos seu Professor, pesquise na Sala de Leitura a respeito dos 

tipos de indústrias que mais poluem o ar atmosférico. Anote-as abaixo. 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

 



2- Além da contaminação do ar, que outros danos ambientais podem ser 

provocados pelas indústrias? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 3- Que medidas podem ser tomadas para garantir 

maior sustentabilidade de áreas de floresta? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 4- Quais as diferenças principais que você 

percebe entre esse tipo de floresta europeia e as florestas encontradas 

no Brasil? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 
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Sobre poluição e os processos industriais, acesse o endereço 

http://www.brasil.gov.br/sobre/meio-ambiente/climas/poluicao/print 
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Prezado Aluno, Neste bimestre, viajaremos para o outro lado do mundo para 

conhecer um pouco mais a respeito de países asiáticos como a China, a 

Índia, o Japão... Iniciaremos a nossa viagem pela Rússia, cujo território 

se divide entre a Europa (que estudamos no bimestre anterior) e a Ásia, 

continente que estudaremos neste bimestre. Vimos, no material pedagógico 

do 2º bimestre, que alguns estudiosos não consideram Europa e Ásia como 

continentes distintos. Esses estudiosos falam de uma Eurásia. Sendo 

assim, começaremos falando da Rússia, pois ela integra os espaços europeu 

e asiático. Vamos estudar, também, diversos povos que possuem culturas 

milenares. Entretanto, nosso objetivo é o de conhecer a realidade atual 

desses países nas suas dimensões econômica, populacional, geopolítica, 

natural e ambiental. Venha! Vamos viajar! 
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Glossário: Eurásia – conjunto de terras da Europa e da Ásia. 

 



PANORAMA DA ÁSIA Observe a diversidade de paisagens no continente 

asiático: desertos, praias, montanhas cobertas de neve... 

 

viagensmaravilhosas.com.br 

 

meioambiente.culturamix.com 

 

Monte Fuji, no Japão. A montanha é um exemplo de formação vulcânica. 

 

Povoado no Nepal – Nagarkot - aqui entre as nuvens, graças a sua 

localização: 2,2 mil metros de altitude. 

 

Esta diversidade está ligada, dentre outros fatores, à vastidão desse 

continente. 
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meioambiente.culturamix.com 

 

Um pico nevado na Cordilheira do Himalaia, entre a China e a Índia. 

 

Vista do Deserto de Gobi, entre a Mongólia e a China. 

 

Paisagem humanizada tradicional na Indonésia. 

 

Foto: Caters. http://www.bbc.co.uk 

 

360graus.terra.com.br 
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A posição geográfica de um país influencia diretamente nas suas 

características climáticas. Observando, com atenção, o mapa, podemos 

fazer uma descrição das condições climáticas de toda a região. Vamos 

analisar ponto por ponto. a) Os paralelos oferecem informações muito 

importantes sobre as características dos climas. Indique, no mapa, o nome 

dos paralelos que cortam a região: Círculo Polar Ártico, Linha do 

Equador, Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio. Podemos observar que 

o mapa também contém o nome das correntes marítimas que atuam na região. 

Envolva as correntes marítimas que são quentes (Corrente das Monções, Sul 

Equatorial, Australiana e Norte Equatorial) e faça um retângulo em volta 

do nome das correntes frias (Corrente da Antártica e Oia Sivo) . Agora, 

com a ajuda da legenda, pinte, com cores diferentes, os principais tipos 

climáticos que predominam na região. Legenda Climas 1. Equatorial 5. 

Temperado 2. Tropical 6. Subtropical 3. Desértico 7. Frio de Montanha 4. 

Semi-árido 8. Mediterrâneo 

 

b) 
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c) 

 

Trópico de Capricórnio 
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FLORESTAS EM LUGAR DE GELEIRAS Na opinião dos cientistas, não tarda muito 

para que as geleiras da Cordilheira de Altai acabem e deem lugar a 

florestas, devido às alterações climáticas que, nos últimos 40 anos, 

provocaram o desaparecimento de 77 geleiras. Segundo especialistas da 

Universidade Nacional de Altai, esta tendência se manterá nos próximos 

dez anos. As geleiras de Altai começaram a recuar em meados do século XIX 

e, desde então, retrocederam 1,5 a 2 quilômetros. Segundo Oleg Ostanin, 

docente da Faculdade de Geografia da Universidade Nacional de Altai, a 

camada de gelo diminui 10 a 15 metros por ano: "Isto ocorre nos maiores 

vales e geleiras. Contudo, nos últimos tempos, temos observado uma 

aceleração do processo de degelo. Por exemplo, em 2008, a geleira 

Sofiyskiy recuou 40 metros‖. 
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portuguese.ruvr.ru/ 

 

Os pesquisadores associam o recuo das geleiras ao aquecimento global. Em 

um século, a temperatura média do ar em Altai subiu um grau e meio. 

Processo esse que, segundo diversas previsões, tenderá a se acelerar nos 

próximos dez anos. Esta situação irá repercutir, em primeiro lugar, no 

estado dos rios, refletindo na situação da agricultura, uma vez que as 

explorações agrícolas são dependentes dos cursos de água. As geleiras têm 

um papel fundamental para esta região: a neve e as precipitações naturais 

têm muita importância, mas são as geleiras que contribuem de maneira 

decisiva para o volume dos rios. 

Adaptado de http://portuguese.ruvr.ru/2012_05_08/Altai-Geleiras-clima-

aquecimento-global/ 

 

AGORA, É COM VOCÊ 

 

!!! 

 

Sublinhe, no texto, as CAUSAS do recuo das geleiras na região da 

Cordilheira de Altai. 
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A QUESTÃO AMBIENTAL NO CONTINENTE ASIÁTICO As mudanças climáticas 

constituem um dos maiores desafios enfrentados pelas sociedades. Elas têm 

implicações significativas na alimentação, na energia e na água, bem como 

na saúde e na segurança para os países e as pessoas ao redor do mundo. A 

área Ásia-Pacífico constitui uma das regiões mais vulneráveis às mudanças 

climáticas e seus impactos. A elevação das temperaturas e eventos 

meteorológicos extremos têm contribuído para a perda de produtividade em 

muitos países. Até o ano 2020, há projeção da diminuição das colheitas em 

10%. É provável que o aumento do nível do mar resulte em perdas 

significativas de ecossistemas costeiros e coloque, em risco, quase um 

milhão de pessoas, ao longo das costas do sul e do sudeste da Ásia. 

Traduzido e adaptado de http://www.unep.org/roap/ 

 

Investigando ... 



ÁSIA PRECISA DE US$ 40 BI AO ANO PARA ENFRENTAR MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

14/03/2012 
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O Banco Asiático de Desenvolvimento (BAD) declarou que a Ásia precisa de 

cerca de US$ 40 bilhões por ano, até 2050, para combater as consequências 

das mudanças climáticas: enchentes, secas, perda de plantações, migração 

de pessoas etc. 

Adaptado - 

http://www.institutocarbonobrasil.org.br/noticias2/noticia=729938 

http://www.institutocarbonobrasil.org.br/noticias2/noticia=729938 

 

As enchentes em 2011, em Bangcoc (Tailândia, Ásia), foram as piores dos 

últimos 50 anos. 
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Segundo o gráfico, qual o continente que apresentou um aumento dos gases 

poluentes? ________________________ 
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Alguns países que integram o continente asiático possuem uma intensa 

produção industrial, que responde pelo lançamento de grandes volumes 

desses gases. O desafio para esses países é conciliar crescimento 

econômico e preservação do meio ambiente. 

 

http://www.pnud.org.br 
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http://www.pnud.org.br 

 

Segundo a tabela acima, que região será mais afetada pelo aumento do 

nível do mar? ________________________ Para saber mais sobre o assunto 

leia a reportagem disponível em 

http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/ambiente/conteudo_222280.s

html 
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O MAR DE ARAL, ENTRE O CAZAQUISTÃO E O UZBEQUISTÃO, ESTÁ MORRENDO O Mar 

de Aral tinha uma área equivalente à área dos estados do Rio de Janeiro e 

de Alagoas juntos! Por séculos, foi uma espécie de oásis no meio do 

deserto. Apesar de receber o nome de mar, o Aral é um grande lago. 

Atualmente, o mar de Aral, entre as ex-repúblicas soviéticas do 

Cazaquistão e do Uzbequistão, está morrendo. Antes da década de 1960, 

tinha 62.000 km2 de extensão. Hoje, já perdeu dois terços de sua área. 

Simboliza o que poderá acontecer com os outros rios e lagos do planeta se 

o uso irracional das águas mantiver o ritmo atual. Em toda a bacia do 

Aral, existem mais de cinco mil lagos, a maior parte na região dos rios 



Amu Daria e Sir Daria. Sua morte foi prevista há quase 50 anos, quando o 

então governo soviético desviou dois rios que o alimentavam para irrigar 

plantios de algodão. Os agrotóxicos poluíram 15% das águas, também 

castigadas pelos efeitos das barragens de 45 usinas hidrelétricas. A 

floresta que cercava suas margens praticamente acabou. Cerca de 80 % das 

espécies de animais desapareceram. 

http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/ambiente/conteudo_345576.s

html 

 

Sublinhe no texto uma das causas históricas da morte do mar de Aral. 
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http://guiadoestudante.abril.com.br/vestibular-enem/mar-aral-

exemplodestruicao-meio-ambiente-622660.shtml 

 

http://planetasustentavel.abril.com 
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CINCO PROBLEMAS AMBIENTAIS DA CHINA QUE VOCÊ NÃO CONHECIA 

Tempestades de areia 

 

Todo ano, a cena se repete. Toneladas de areia invadem as cidades 

chinesas, cobrindo as ruas com nuvens alaranjadas de pó. Aos habitantes, 

a recomendação do governo é de que cubram o rosto e, se possível, fiquem 

em casa, com portas e janelas fechadas. Vindas do deserto de GOBI, as 

tempestades de areia chegam sempre que o tempo está mais seco. Mas as 

condições naturais não são as únicas culpadas por esse fenômeno que 

praticamente paralisa o comércio, fecha escolas e, por vezes, deixa 

vítimas fatais. A ação do homem, através do desmatamento e da urbanização 

intensa, ajuda a aumentar as zonas desérticas do país, intensificando os 

efeitos deste fenômeno natural. 

Seca no rio Yang-tsé 

 

http://exame.abril.com.br 

 

Nos primeiros meses de 2011, o rio YANG-TSÉ, o maior da China e o 

terceiro maior do mundo, com cerca de 6,3 mil quilômetros de extensão, 

atravessou a sua pior estiagem em mais de meio século. As incidências de 

chuva no país caíram 80 % em relação aos valores normais, enquanto 

registros de temperatura acima dos 35 ºC aumentavam. Ao menos, sete 

províncias sofreram com o desabastecimento de água, que prejudicou, 

principalmente, a produção agrícola. Para contornar a seca, as 

autoridades chinesas ordenaram que a usina de Três Gargantas, uma das 

maiores do mundo, aumentasse suas operações em 20%. 
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Adaptado - http://exame.abril.com.br/economia/meio-ambiente-e-

energia/noticias/5-problemas-ambientais-da-china-que-voce-nao-

conhecia?p=5#link 

 

http://exame.abril.com.br 
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Glossário: desabastecimento - escassez de alguns produtos no mercado. 

 

Continua 

 

Melancias suspeitas de contaminação 

 

A agricultura chinesa, que atende a um mercado interno de 1,3 bilhão de 

pessoas, impressiona pelo seu rápido crescimento. Mas os meios que 

garantem esse desempenho têm gerado alguns escândalos alimentares que 

lançam desconfiança sobre as práticas agrícolas do país. Desde 1990, a 

China tornou-se o maior consumidor de fertilizantes nitrogenados do mundo 

que, apesar de ajudarem a acelerar o crescimento do cultivo, poluem e 

deterioram o solo. E vez por outra, gera resultados inesperados e 

preocupantes. A contaminação de frutas por agrotóxicos, por exemplo, é 

considerada por especialistas. 

Poluição recorde em Xangai 

 

Adaptado - http://exame.abril.com.br/economia/meio-ambiente-e-

energia/noticias/5-problemas-ambientais-da-china-que-voce-nao-

conhecia?p=5#link 

 

Glossário: termelétrica : energia elétrica gerada pela queima de carvão 

mineral, óleo combustível ou gás natural. 

 

Continua 
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http://exame.abril.com.br 

 

Xangai, considerada a capital financeira da China, registrou níveis 

recordes de poluição atmosférica, em maio de 2011. Durante quase três 

dias, uma espessa neblina envolveu a cidade de 20 milhões de habitantes. 

Muitas pessoas sofreram com irritação nos olhos e dificuldades para 

respirar. Os índices de poluição ambiental bateram os 500 pontos na 

escala chinesa, bem acima do nível considerado bom, entre 50 e 100 

pontos. A péssima qualidade do ar na região deve-se a uma matriz de 

geração de energia baseada no uso de termelétricas a carvão. Outra 

consequência negativa da poluição são as chuvas ácidas, provocadas pela 

alta presença de dióxido de enxofre no ar. 

 

http://exame.abril.com.br 
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Invasão de espécies exóticas 

 

As espécies exóticas estão invadindo a China. São plantas ou animais de 

outras parte do mundo que são introduzidas em outro ambiente. Elas são 

consideradas a segunda maior causa da perda da biodiversidade no mundo, 

atrás apenas da ação humana. Há registros de, pelo menos, 400 espécies de 



animais, de plantas e de insetos, que foram trazidas para a China desde 

que o país abriu sua economia, no início de 1990. De acordo com a União 

Internacional para Conservação da Natureza (IUCN), os organismos 

introduzidos em um ecossistema do qual não fazem parte prejudicam os 

processos naturais e os organismos nativos, além de gerar impactos 

econômicos e sociais negativos. Estimase que os prejuízos na China girem 

em torno de 15 bilhões de dólares, anualmente, com perda de lavouras e 

problemas de saúde pública. 

 

http://exame.abril.com.br 

 

Adaptado - http://exame.abril.com.br/economia/meio-ambiente-e-

energia/noticias/5-problemas-ambientais-da-china-que-voce-nao-

conhecia?p=5#link 

 

F Y A 
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R A C F R O N X E 

 

O P A R A G U A I 

 

N A M O S O X C T 

 

T E S T I B H M A 

 

Y A H G T I E I I 

 

I G A C N R E T A 

 

R P O A K I Ç A O 

 

A R O N I C B A M 

 

H X A N G A I R I 1 - As cidades chinesas sofrem muito com as tempestades 

de areia. Segundo o texto, de que deserto vem essa areia? 2 - É 

considerado o terceiro maior rio do mundo e o maior da China. Estamos 

falando de que rio? 3 - Que cidade é considerada o coração financeiro da 

China? 4 - Que país tornou-se o maior consumidor de fertilizantes do 

mundo? CAÇA - CONHECIMENTO 

 

N G T S E E 
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Glossário: ecossistema- conjunto formado pela comunidade e o meio 

ambiente: relações que os seres vivos de uma comunidade estabelecem com 

os fatores ambientais. Exemplo: solo, ar, água etc; organismo nativo- 

espécie do próprio local/país. 

 

ASPECTOS CULTURAIS DA ÁSIA 

 

http://cinema.uol.com.br/ 

 



br.emb-japan.go.jp 

 

JAPÃO - Em 2010, a população do Japão se aproximava dos 127 milhões de 

pessoas e, no que tange ao seu idioma, trata-se de uma nação homogênea, 

com mais de 99 % de sua população utilizando-se da mesma linguagem. Isso 

significa que a língua japonesa é a sexta mais falada no mundo. 

 

Em maio de 2012, estreou, no Brasil, o filme O Exótico Hotel Marigot. 

Apesar de o foco do filme estar na vida de ingleses da terceira idade, 

temos uma boa noção de alguns aspectos da vida na Índia. Outro filme que 

nos ajuda a conhecer um pouco da vida neste país é Quem quer ser um 

milionário? Peça a seu Professor para falar um pouco sobre os principais 

aspectos desses filmes, ou, quem sabe, assistir aos filmes, com você e 

seus colegas, na própria escola. 
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CHINA - Quando você visita a casa de um amigo chinês, a primeira coisa 

que ele oferece é um copo quentinho de chá, mesmo nos dias de calor 

sufocante de verão. Entretanto, com o processo de reforma e abertura da 

China, nas últimas décadas, outras bebidas como CocaCola e Fanta, também 

são usadas para receber visitantes em casa, sobretudo os jovens. Mas a 

maioria das famílias continua mantendo o costume tradicional, oferecendo 

chá. 

Adaptado-http://portuguese.cri.cn/chinaabc/chapter18/chapter180301.htm 

 

ÍNDIA - A indústria cinematográfica indiana é não apenas a maior do 

mundo, mas também uma das mais tradicionais, com registros que datam do 

final do século XIX. Através dos anos, o cinema indiano criou um estilo 

que foi denominado masala, termo usado para designar uma mistura de 

temperos típicos do país. Assim como na gastronomia, o estilo masala, no 

cinema, é também uma mistura de diversos gêneros em um mesmo filme: 

musical, drama, comédia, ação e até crítica social. Embora o país produza 

outros gêneros de filmes (às vezes chamados de cinema paralelo), é essa 

mistura que caracteriza, de maneira geral, o cinema indiano e é essa 

forma como ele é mais lembrado no Ocidente. O estilo se confunde com o 

rótulo Bollywood, que é a denominação de apenas uma das regiões da Índia 

a produzir filmes. 

Adaptado- http://cinema.uol.com.br/ultnot/2011/04/09/mistura-de-generos-

caracterizacinema-indiano-veja-lista-com-sugestao-de-10-filmes-para-

assistir.jhtm 

 

14 

 

ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS DA ÁSIA Observe ao seu redor, a sala de aula, a 

sua casa ou as ruas por onde você passa. Você encontrará diversos 

produtos que foram fabricados no Brasil por diversas empresas 

estrangeiras, dentre elas várias asiáticas: Honda, Yamaha, Sony, LG, Kia, 

Samsung etc. 

http://www.mecanicaonline.com.br 
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Fábrica japonesa Honda, em Sumaré, São Paulo. A fábrica tem capacidade de 

produção de 150 mil automóveis por ano, cerca de 650 unidades por dia, 

entre os 3 modelos fabricados no Brasil. 
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O índice Forbes Global 2000, que avalia as maiores empresas do mundo, 

verificou duas mil empresas mundiais e detectou que a região com maior 

presença é a Ásia-Pacífico, principalmente de países como China, Japão e 

Coréia do Sul. Pelo quinto ano, a região Ásia-Pacífico fez o maior número 

de empresas nesta pesquisa: 733 firmas. 

Adaptado de 

http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2012/04/petrobras-e-10-

maior-empresa-do-mundo-segundo-ranking-da-forbes.html 

 

DEZ MAIORES EMPRESAS NO RANKING MUNDIAL EMPRESA PAÍS 

 

1 - Exxon Mobil 2- JP Morgan Chase 3 - General Eletric 4 - Royal Dutch 

Shell A tabela ao lado também mostra que, dentre as dez maiores empresas 

do mundo, algumas são asiáticas. O Brasil participa deste seleto grupo. 5 

– ICBC 6 – HSBC 7 - PetroChina 8 - Berkshire Hathaway 9 - Wells Fargo 10 

- Petrobras 

 

EUA EUA EUA Holanda 

Geografia - 9.° Ano 3.° BIMESTRE / 2013 

 

China Reino Unido 

http://g1.globo.com/economia 

 

China EUA EUA Brasil 

 

Glossário: Ranking – sequência de classificação. 
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CHINA 中國 

 

CHINA: POSSIBILIDADES DE NEGÓCIOS O país que possui a maior população 

mundial, além de ser o maior parceiro comercial do Brasil, foi alvo de 

discussão de especialistas, durante o Seminário Brasil-China, realizado 

em abril de 2012. Os cinco produtos mais EXPORTADOS para a China, com a 

porcentagem de participação, são: minério de ferro (45,5 %), soja em grão 

(24,7 %), combustíveis minerais (11 %), celulose (2,8 %) e açúcar (2,7 

%). Os cinco artigos mais IMPORTADOS pelo Brasil são os eletroeletrônicos 

(29,6 %) em que se destacam as máquinas e equipamentos (20,8 %); ferro 

fundido, ferro e aço (5,6 %); produtos químicos orgânicos (4,8 %) e 

automóveis e autopeças (4,4 %). 

Adaptado - http://www.acrj.org.br/ 

 

http://www.portogente.com.br/ 
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Glossário: exportação- venda de produtos para outros países; importação- 

compra de produtos de outros países. 

 

CHINA – dados atuais: Capital: Beijing (Pequim). População:1bilhão e 354 

milhões de habitantes. PIB: 7,2 trilhões de dólares (2011). IDH = 0,699 

(2012). 

Fonte:IBGE 

 

CHINA 中國 

Este texto aponta um dos fatores responsáveis pelo aumento da 

competitividade das empresas chinesas. Após a leitura e análise do texto, 

sublinhe a passagem que evidencia as causas para o aumento de 

competitividade empresarial chinesa. 

 

ZONAS DE PROCESSAMENTO E EXPORTAÇÃO - ZPE Na China, a partir dos anos 

1980, algumas cidades foram escolhidas pelo governo para se transformarem 

nos principais polos de industrialização. Voltadas para exportação, estas 

cidades foram chamadas de Zonas de Processamento de Exportação - ZPE. A 

economia chinesa, após a criação das ZPE, tornou-se bastante competitiva, 

especialmente pelos baixos custos de produção garantidos pelos baixos 

salários do trabalhador chinês e pelas vantagens fiscais oferecidas pelo 

governo. O Brasil teve sua economia duramente afetada pela concorrência 

imposta pelos produtos chineses. Por isso, se difundiu no Brasil a ideia, 

nem sempre acertada, de que a criação de zonas especiais de 

industrialização, tal como as chinesas, seria um mecanismo suficiente 

para impulsionar a nossa industrialização. 
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As Zonas de Processamento de Exportação (ZPE) são caracterizadas como 

áreas de livre comércio, destinadas à instalação de empresas voltadas 

para a produção de bens a serem comercializados no exterior. As empresas 

que se instalam em uma ZPE têm acesso a tratamentos específicos nas áreas 

tributárias, cambiais e administrativas. 

Adaptado - http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1335548938.pdf 
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CAÇA-CONHECIMENTO 

1- Na China, a partir dos anos 1980, algumas cidades foram escolhidas 

pelo Governo para se transformarem nos principais polos de 

industrialização e foram chamadas de Zonas de Processamento de Exportação 

(ZPE). Estas cidades estão voltadas principalmente para exportar ou 

importar produtos? _______________________. 2- O resultado da análise do 

volume do comércio internacional é chamado de balança _________________ . 

3- Quando um país, no comércio internacional, exporta mais do que 

importa, dizemos que ele está com um ___________ comercial. 4- Quando um 

país, no comércio internacional, importa mais do que exporta, dizemos que 

ele está com um ___________ comercial. C C D 
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H O E O O D E F I C I T 

 



K M T V M A P R P S T I 

 

N E N I G U O I E V U P 

 

A R I M E T S C R W E A 

 

K C C E I X U Q I A S Y 

 

N I V N T N P D U A Á O 

 

D A A W X O E O R S R A 

 

V L C O R M R U R H E G 

 

E L W S P I A H A T A P 

 

R Ç R S A A V A N K A C 

 

N I T E R P I D A L E R 

 

O V Y E G N T F F Í S O 

 

S D P A K A T G T T A S 

 

E A V V A U N D 
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O 

 

CHINA 中國 

CENSO APONTA MUDANÇAS NA POPULAÇÃO CHINESA 

05/05/2011 

 

O censo realizado na China mostrou que a população, de 1,34 bilhão de 

habitantes, aumentou seu número de idosos e reduziu a quantidade de 

mulheres. A população cresceu em 81%. Os idosos representam 13,3 %, 

enquanto que os chineses com menos de 14 anos somam 16,6 % do total. O 

Censo mostrou, também, que 49,7 % dos chineses vivem em cidades, devido à 

busca de crescimento financeiro da população rural. As tendências 

observadas têm origem na política do filho único, criada pelo governo 

para conter o crescimento demográfico. A medida já evitou o nascimento de 

400 milhões de habitantes, porém, hoje, o envelhecimento populacional é 

preocupante para a economia do país. O número de mulheres foi reduzido 

devido ao aborto induzido de meninas, que é um forte problema cultural, 

pelo fato dos homens serem responsáveis por sustentar os pais. Com a 

política do filho único, muitos casais preferem ter um filho do sexo 

masculino. 

Adaptado - 

http://www.mundodigital.unesp.br/webjornal/materia.php?materia=1557 

 

A POLÍTICA DO FILHO ÚNICO refere-se ao rígido controle familiar que 

ocorre, há décadas, na China. Leia, com atenção, a próxima página para 

saber mais sobre esse tema. 
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www.mundodigital.unesp.br 
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CHINA JÁ É MAJORITARIAMENTE URBANA, APÓS 4 MIL ANOS DE PREDOMÍNIO RURAL A 

China, um país predominantemente rural durante seus quatro milênios de 

história, viveu um momento inédito em 2011: pela primeira vez os 

moradores das cidades superaram os do campo. Essa grande mudança terá 

consequências sociais, econômicas e até culturais no país mais populoso 

do mundo. Esse é um momento simbólico no processo de urbanização que 

começou há um século. Lentamente, nos anos 50, do século XX, pouco mais 

de 60 milhões de chineses passaram a viver nas cidades, contra cerca de 

500 milhões de agricultores. Especialistas reconhecem que o país enfrenta 

grandes desafios e que o êxodo rural pode ser visto como reflexo de 

problemas sociais. A população rural foi para as cidades porque perdeu 

muitas terras, que foram desapropriadas pelo governo. Se, além de perder 

seu estilo de vida, os chineses tiverem que enfrentar o desemprego nas 

cidades, a instabilidade social e a delinquência, os problemas sociais 

podem aumentar, afirma uma socióloga da Universidade Pedagógica de 

Pequim. Para a especialista, o regime precisa controlar esse êxodo, não 

com limitações, como fez durante décadas, mas com políticas de criação de 

emprego e de inserção social nas cidades. A maioria dos especialistas 

concorda que o sistema de "hukou" (sistema de registro que dividia os 

cidadãos entre urbanos e rurais e não permitia sua saída do lugar de 

nascimento), que ainda perdura, deve ser abolido progressivamente, já que 

por causa dele os imigrantes rurais são tratados como "cidadãos de 

segunda classe" nas zonas urbanas, com acesso limitado às políticas e aos 

projetos de educação, de saúde e moradia. Nos últimos 30 anos, cerca de 

240 milhões de chineses deixaram o campo para viver nas cidades e muitos 

não encontraram outra opção a não ser trabalhar em empregos não 

especializados e mal remunerados, como a construção civil. 

Adaptado de http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/china-ja-e-

majoritariamente-urbana-apos-4-mil-anos-de-predominio-rural 
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Sublinhe e numere o trecho do texto que 1 - apresenta um motivo para o 

aumento da população urbana na China (no século XX); 2 - reforça a ideia 

de que há uma espécie de segregação (separação) entre as pessoas que 

vivem no campo e as que vivem na cidade; 3 - apresenta as principais 

dificuldades vividas pelos novos moradores dos espaços urbanos. 

Glossário: Êxodo rural – migração ou deslocamento de pessoas do campo 

para a cidade. Delinquência - Ato que consiste na oposição e/ou 

resistência aos regulamentos, às normas, às leis; falta de obediência à 

lei Inserção social – participação de um individuo na sociedade, de todos 

o benefícios de que tem direito.. 
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CHINA 中國 

 



& 

 

RÚSSIA Россия 

RÚSSIA – Dados Atuais Capital: Moscou. População: 142 milhões de 

habitantes. PIB: 1,8 trilhão de dólares (2011). IDH: 0,788 (2012). 

(Fonte:IBGE) 

 

Em Mohe, no nordeste da China, os tanques de petróleo e o oleoduto que 

liga a Rússia à China. 

 

Adaptado - http://noticias.br.msn.com/mundo/artigo-bbc.aspx?cp-

documentid=26995037 

 

―Com o novo oleoduto, a Rússia agora deve exportar 15 milhões de 

toneladas de petróleo por ano.‖ O que significa a palavra exportar? 

Consulte as páginas anteriores para responder a esse questionamento. 

Transcreva suas conclusões abaixo. 

_________________________________________________________________________

______________ 

_________________________________________________________________________

______________ 
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O primeiro oleoduto que liga o maior produtor de petróleo do mundo – 

Rússia – ao maior consumidor de energia – China – já se encontra em 

funcionamento. O oleoduto, que cruza 2,7 mil quilômetros entre a Sibéria 

e a província de Daqing, no nordeste da China, vai permitir o aumento do 

comércio de petróleo entre os dois países. Até a inauguração, o petróleo 

russo chegava à China por trem. E, antes dessa obra, a rede de oleodutos 

da Rússia, concentrada no oeste da Sibéria, se dirigia apenas à Europa. 

Com o novo oleoduto, a Rússia agora deve exportar 15 milhões de toneladas 

de petróleo por ano, durante as próximas duas décadas, cerca de 300 mil 

barris por dia. 

 

noticias.br.msn.com 
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CHINA 中國 

 

& 

 

RÚSSIA Россия 

 

BANDEIRA DA UNIÃO EUROPEIA 

 

O Grande Urso é um símbolo nacional da Rússia, desde o Império. Este 

símbolo representa a imensidão territorial e o grande potencial 

geopolítico do país. Na charge ao lado, o Grande Urso aparece fechando a 

válvula de um gasoduto que leva o gás natural russo até os países da 

União Europeia (repare na bandeira da União Europeia ao fundo). 

ocasionalidades.wordpress.com 
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Seria possível afirmar, a partir da análise e da interpretação da charge, 

que a União Europeia depende do gás natural russo? Você sabe quais as 

utilidades desse gás? Investigue e produza suas respostas! 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 
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http://exame.abril.com.br/meio-ambiente-e-

energia/energia/noticias/russia-lancaconstrucao-de-gasoduto-que-ira-

abastecer-europa 

 

FERROVIAS TRANSIBERIANA, TRANSMONGOLIANA E TRANSMANCHURIANA A Ferrovia 

TRANSIBERIANA liga a cidade de Moscou, capital da Rússia (situada na 

parte do país que se localiza em solo europeu), à cidade portuária de 

Vladivostok, junto ao Mar do Japão. São quase 10.000 km cortando o país, 

da Europa à Ásia. Cerca de 30 % das exportações russas viajam por esta 

linha. A Ferrovia TRANSMONGOLIANA se conecta à Transiberiana, partindo da 

cidade de Ulan-Ude, na margem oriental do Lago Baikal, seguindo para o 

sul, até a cidade de Pequim (Beijing), na China. Partindo da cidade russa 

de Chita, onde se conecta à ferrovia Transiberiana, a Ferrovia 

TRANSMANCHURIANA atravessa a região da Manchúria até chegar à capital da 

China, Pequim (Beijing). Possui pouco mais de 2.500 km, sendo, 

atualmente, uma importante rota de comércio entre a Rússia e a China. 

 

http://www.mochileiros.com/transiberiana-russia-mongolia-e-china-

t20544.html 
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RÚSSIA Россия 

Algum tempo atrás, estas imagens não se associavam às imagens das ruas da 

Rússia...Observe. 

 

http://observatoriodadiversidade.org.br/site/relatorio-mundial-da-unesco 
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www. lecourrierderussie.com 

 

Idosa numa rua de Surgut - Federação Russa. 

 



Uma loja da rede de fast food Mc Donald‘s, em Moscou, na Rússia. Um dos 

maiores símbolos do capitalismo na cidade que, por décadas, abrigou as 

principais lideranças do mundo socialista. 

 

Você sabe como ocorreu a passagem da Rússia soviética para a atual Rússia 

capitalista? 
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ÍNDIA      
 

ÍNDIA – dados atuais: Capital: Nova Délhi. População: 1bilhão e 258 

milhões de habitantes. PIB: 1,8 trilhão de dólares (2011). IDH: 0,544. 

Fonte: IBGE 

 

No início desse material, você leu que a Índia possui uma das maiores 

indústrias cinematográficas do mundo. Vamos conhecer um pouco mais sobre 

este país? Leia, com atenção, as próximas páginas. 

 

Você já ouviu falar em YOGA? Segundo os indianos, o Yoga corresponde à 

arte e à ciência de viver em sintonia com Brahmand - O Universo. 
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http://www.indiaconsulate.org.br/ 

 

http://www.indiaconsulate.org.br/ 

 

http://www.indiaconsulate.org.br/ 

 

26 

 

ÍNDIA      
Punjab (estado) 

http://www.indiaconsulate.org.br/ 

 

Nova Déli 

indiaconsulate.org.br/ indiaconsulate.org.br/ 

 

Parlamento da Índia, Nova Delhi 
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Delhi é o maior centro comercial do norte da Índia. Nesta região são 

fabricados uma variedade de itens como televisão, gravadores, máquinas de 

engenharia de luz, peças de automóveis, artigos esportivos, bicicletas, 

bens de PVC, além de têxteis, de calçados, fertilizantes, medicamentos, 

artigos de malha, artigos de couro, software etc. 

Adaptado - http://www.indiaconsulate.org.br/ 

 

Punjab possui unidades de produção de peças de bicicletas, máquinas de 

costura, ferramentas manuais, máquinas-ferramentas, autopeças, artigos 

elétricos, artigos esportivos, instrumentos cirúrgicos, artigos de couro, 



meias, malhas, parafusos e porcas, têxteis, açúcar, óleo vegetal etc. O 

desenvolvimento agrícola tem alta prioridade por parte deste estado. 

Adaptado - http://www.indiaconsulate.org.br/ 

 

A manga é considerada a fruta nacional da Índia. Seu fruto suculento é 

uma fonte rica de vitaminas A, C e D. Lá, existem mais de 100 variedades 

de mangas, em diferentes tamanhos, formas e cores. 

Adaptado - http://www.indiaconsulate.org.br/ 

 

portalsaofrancisco.com.br 
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ÍNDIA      
Várias sociedades têm seus mecanismos de divisão da população, segundo 

diferentes critérios. Um dos mais antigos e misteriosos de todos eles é o 

complexo sistema de castas da Índia, que existe há pelo menos dois 

milênios. Leia abaixo o fragmento de texto para entender como, no dia a 

dia, este sistema funciona. O SISTEMA DE CASTAS constitui um mecanismo 

social de classificação dos integrantes da sociedade. As castas indianas 

professores, sábios) – antes e 

que não têm casta. Eles realizam os trabalhos considerados impuros para 

as outras castas, como a limpeza de excrementos, a lida com os cadáveres. 

Os Dalits não podem beber água na mesma corrente dos demais, não lhes é 

permitido entrar nos templos, nem mesmo tocar, com seu corpo ou com sua 

sombra, um indivíduo pertencente a qualquer casta. 

Adaptado - http://super.abril.com.br/religiao/divisao-ancestral-

447672.shtml 
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http://www.wdl.org 

 

http://www.wdl.org 
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ÍNDIA      
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―Comecei ganhando 800 rúpias (R$ 27,50) por mês em uma empresa de 

fotocopiadoras, mas vi que com garra podia progredir e me esforcei, até 

que, em alguns anos, me tornei o funcionário mais bem pago da empresa. Um 

dia, vi que meu chefe, de uma casta superior, já começava a compartilhar 

a comida do meu prato.‖ Explica N.K.Chandan se referindo a uma tradição 

que impede outras castas de compartilhar a comida ou a bebida de um 

intocável. 

trippytraveller.com 

 



Adaptado - http://g1.globo.com/mundo/noticia/2011/05/intocaveis-desafiam-

o-sistemade-castas-indiano-com-seu-sucesso-empresarial.html 

 

O texto chama a atenção para uma importante mudança. Você sabe qual é? 

Embora o sistema de castas não seja, hoje em dia, uma prática tão comum 

quanto no passado, marcas dessa divisão social podem, ainda hoje, ser 

percebidas. 
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INDIANA PROMETIDA COM 1 ANO ANULA CASAMENTO FORÇADO PELA PRIMEIRA VEZ NO 

PAÍS 

26/04/2012 

 

De acordo com correspondentes, há casos raros no país de meninas que se 

recusaram a casar. A Unicef afirma que 40 % dos casamentos forçados de 

crianças do mundo acontece na Índia, mas que os esforços recentes para 

acabar com a prática diminuíram esse número. 

Adaptado - 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2012/04/120426_india_casamento_a

nulacao_cc.shtml 

 

Recapitulando... 

Lembre-se! Ao estudar qualquer país do mundo devemos considerar que cada 

um possui uma CULTURA diferenciada, ou seja, uma CAPACIDADE PRÓPRIA DE 

DAR SIGNIFICADO ÀS SUAS AÇÕES E AO MUNDO QUE OS RODEIA. 
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Laxmi Sargara, de 18 anos, se casou com Rakesh no Estado do Rajastão, no 

norte do país, quando tinha somente um ano de idade e ele, três. Ela 

cresceu com sua família e só descobriu que estava casada quando seus 

sogros foram "exigi-la". Casamentos forçados de crianças são ilegais na 

Índia, mas ainda são comuns em muitas regiões do país, especialmente em 

comunidades rurais e mais pobres. Laxmi e Rakesh assinaram uma declaração 

juramentada de que o casamento é nulo na presença de um tabelião em 

Jodhpur. Narayan Bareth, um jornalista na capital do Rajastão, Jaipur, 

diz que, segundo uma pesquisa recente, 10 % das meninas do Estado são 

casadas antes de completarem 18 anos. 

 

http://www.bbc.co.uk/ 
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ÍNDIA      
Você já ouviu falar dos BRICs? Leia, com atenção, esta página! 

 

A Rússia, a China e a Índia, juntamente com o Brasil, formam um grupo 

conhecido pela sigla BRICs. Esta denominação, proposta pelo economista 

Jim O´Neil, buscava dar destaque a estes quatro países que, entre 2003 e 

2007, responderam por um crescimento econômico correspondente a 65% da 

expansão do PIB mundial. A denominação, contudo, não se traduzia numa 

forma de organização. Mas, a partir de 2006, estes países começaram a 



discutir, coletivamente, medidas que interessam ao grupo, resultando na 

ampliação de contatos e da cooperação em setores específicos. A partir de 

2011, a África do Sul passou a fazer parte do grupo e o ―s‖ minúsculo foi 

substituído pelo ―S‖ maiúsculo (South África). Os cinco países 

integrantes dos BRICS são considerados os países emergentes mais 

poderosos e promissores do mundo, devendo, até o ano de 2050, figurar 

entre as 10 maiores economias do mundo. 
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Adaptado - http://www.itamaraty.gov.br/temas/mecanismos-inter-

regionais/agrupamento-brics 

 

http://www.revistareciclarja.com/news/abong-debate-os-d esafios-do-

desenvolvimento-sustentavel-para-os-paises-brics/ 

 

Sublinhe, no texto, o nome dos países que integram os BRICS. 
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ÍNDIA      
 

http://veja.abril.com.br 

 

A multidão toma as ruas em Hyderabad, uma das cidades-símbolo da nova 

Índia. 

 

Continua 
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ÍNDIA      
 

http://veja.abril.com.br/070606/p_116.html 
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Nas ruas indianas, os carros dividem espaço com diferentes meios de 

transporte como, por exemplo, bicicletas. Observe as imagens. 

 

A partir dessas imagens, como poderíamos descrever a situação do 

trânsito? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 
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_________________________________________________________________________

______________________ 



 

JAPÃO 日本 

http://2ipadwallpapers.com http://www.japaoinfotur.org/ 

 

PAISAGENS 

http://www.br.emb-japan.go.jp/cultura/transporte.html 

 

Vulcão Aso 

 

Reflexo invertido do Monte Fuji, no lago Sakasa Fuji. 

 

O cruzamento de Osaka Leste. 

 

Adaptado de http://www.japaoinfotur.org/download_guia_japao.html 

 

Redemoinhos de água Naruto e a ponte Onaruto. 

 

Conhecido como cedro de Jomon, essa árvore, da ilha de Yakushima, tem 

16,4 metros de circunferência e acredita-se que possua cerca de 7200 

anos. 

 

Festival da Neve em Sapporo, Hokkaido. 
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http://www.br.emb-japan.go.jp/cultura/regioesdojapao.html 

 

http://www.br.emb-japan.go.jp/cultura/floraefauna.html 
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JAPÃO 日本 

O Japão é a terceira maior economia planetária. O país é um arquipélago 

vulcânico (com um conjunto de mais de 6 mil ilhas) e está situado no 

Oceano Pacífico. 

 

ASIA JAPÃO – dados atuais. Capital: Tóquio. População: 126 milhões de 

habitantes. PIB: 5,8 trilhões de dólares (2011). IDH: 0,912 (2012). 

Fonte: IBGE 

 

Mar do Japão 
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Fonte: Kai Hecker ,IBGE 

http://www.br.emb-japan.go.jp/cultura/geografiaeclima.html 

 

Oceano Pacífico 
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Tóquio: a maior cidade do planeta. 

 



Yokohama, a segunda maior cidade do Japão, com 3,5 milhões de habitantes, 

tem regras muito rígidas para o morador que deseja se desfazer de 

objetos. Se o morador for flagrado jogando qualquer coisa sem o SELO DE 

DESCARTE correto pode ser punido com prisão de até cinco anos ou multa de 

até 10 milhões de ienes (cerca de R$ 240 mil), dependendo da gravidade do 

caso. A estudante Veruska Lago está voltando para o Brasil depois de 

quatro anos no Japão. Ela está se desfazendo dos objetos, como uma 

cadeira toda quebrada e furada. O primeiro passo é procurar no manual da 

Prefeitura de Yokohama em que categoria de lixo a cadeira se enquadra. 

Veruska liga para o órgão e descreve a cadeira. ―Tive que passar todas as 

minhas informações, telefone, endereço. Eu preciso comprar o selo de 200 

ienes (R$ 4,00)‖, conta ela. Sem o selo, o lixeiro não leva os objetos. 

Em casos em que o lixo fica abandonado na rua, os voluntários do bairro 

recolhem e ligam para a Prefeitura. Com o selo na cadeira, a estudante 

precisa esperar só o dia certo para jogar fora. ―Não posso colocar hoje 

nem na hora que eu quiser‖. Ela vai ter que aguardar duas semanas para 

depositar a cadeira na rua. Os objetos considerados de grande porte são 

levados para usinas. Os itens mais comuns são cobertores e colchões. Na 

primeira fase, o lixo é quebrado porque alguns materiais são grandes 

demais para o triturador. Os objetos são triturados por máquinas. No meio 

do caminho, um ímã puxa todos os metais que caem numa pilha e depois são 

vendidos para siderúrgicas. O que sobra é incinerado e serve para 

produzir 10 % da energia usada na usina. Nem as cinzas que sobram são 

desperdiçadas. Elas são usadas para fazer aterros. Takashi Matsushima, 

chefe da usina, explica que dar um destino adequado ao lixo é um processo 

caro. Por isso, ele acha justo que as pessoas paguem por isso e o 

dinheiro não é suficiente. Ele dá exemplo de um colchão. O dono paga o 

equivalente a R$ 18,00 para jogá-lo no lixo, mas a reciclagem custa R$ 

60,00. Muitos japoneses e estrangeiros reclamam da taxa do lixo, mas, com 

algumas exceções, todos cumprem as regras. 

Adaptado - http://g1.globo.com/sao-paulo/sao-paulo-mais-

limpa/noticia/2012/05/descarte-irregular-de-lixo-gera-multa-ou-prisao-no-

japao.html 

 

Forme um grupo para pesquisar sobre outras iniciativas/ideias para o 

descarte de materiais de forma sustentável no Rio de Janeiro, no Brasil e 

no mundo. Elabore um cartaz para expor no mural da sua escola. Você 

poderá pesquisar sobre o descarte de pilhas, por exemplo, no endereço: 

http://www.idec.org.br/consultas/dicas-e-direitos/entenda-por-que-pilhas-

e-baterias-nao-podemser-descartadas-nos-lixos-comuns 
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http://g1.globo.com 

 

DESCARTE IRREGULAR DE LIXO GERA MULTA OU PRISÃO NO JAPÃO 

09/05/2012 

 

Em Yokohama, objetos devem ter selos para serem descartados. Dependendo 

do caso, multa chega a 240 mil reais. 
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JAPÃO 日本 



 

JAPÃO FECHA ÚLTIMO REATOR NUCLEAR 

05/05/2012 

 

O último reator a ser fechado fica na usina de Tomari, em Hokkaido. 

 

O Japão está fechando seu último reator nuclear em funcionamento este 

mês, deixando o país sem nenhuma energia atômica pela primeira vez em 

mais de quatro décadas. O terceiro reator da usina de Tomari, na região 

de Hokkaido, é o último de mais de 50 a ter as operações suspensas para 

manutenção, desde que o tsunami de março de 2011 causou o desastre em 

Fukushima. Até o ano passado, 30% da energia do país era nuclear, mas 

agora cada um dos reatores precisa passar por testes para demonstrar que 

são capazes de suportar terremotos e tsunamis. 

 

http://www.bbc.co.uk 
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Para suprir a demanda por energia, o Japão vem aumentando a importação de 

combustíveis fósseis e companhias de eletricidade estão colocando antigas 

usinas de energia em funcionamento. Se o país conseguir passar pelo calor 

do verão sem apagões, analistas dizem que aumentará ainda mais a pressão 

pelo fim permanente do uso de energia nuclear. Ao redor de Fukushima, 

usina que foi seriamente danificada pelo terremoto e tsunami de 2011, uma 

zona de exclusão de 20 quilômetros continua em vigor. Explosões 

aconteceram em quatro dos seis reatores, depois dos desastres naturais, 

devido a uma falha no sistema de resfriamento, o que levou a vazamentos 

radioativos e à evacuação forçada de milhares de pessoas. 

Adaptado - 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2012/05/120505_japao_nuclear_is.

shtml 

 

Forme um grupo para discutir sobre as fontes alternativas de energia. 

Elabore um cartaz e realize uma exposição no mural de sua escola. Você 

poderá pesquisar sobre o tema no endereço eletrônico: 
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http://office.microsoft.com/ 

 

http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/energia/conteudo_448632.sh

tml 

 

http://portalgeo.rio.rj.gov.br/armazenzinho/web/imagens/12_Planisferio_ma

pamudo_2012.pdf 
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EDUARDO PAES PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO CLAUDIA COSTIN 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGINA HELENA DINIZ BOMENY SUBSECRETARIA 

DE ENSINO MARIA DE NAZARETH MACHADO DE BARROS VASCONCELLOS COORDENADORIA 



DE EDUCAÇÃO ELISABETE GOMES BARBOSA ALVES MARIA DE FÁTIMA CUNHA 

COORDENADORIA TÉCNICA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS CARLOS FERNANDO GOMES DE 

QUEIRÓS ORGANIZAÇÃO 
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MARCELUS SILVA DA SILVEIRA ELABORAÇÃO ALFEU OLIVAL BARRETO JUNIOR SIMONE 

CARDOZO VITAL DA SILVA REVISÃO DALVA MARIA MOREIRA PINTO FÁBIO DA SILVA 

MARCELO ALVES COELHO JÚNIOR DESIGN GRÁFICO EDIOURO GRÁFICA E EDITORA 

LTDA. EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO 

 

UM OLHAR SOBRE AS CULTURAS. Cuidado com a visão etnocêntrica! Observe as 

fotografias de Shadi Ghadiriani: o que mais chama a atenção em relação à 

personagem apresentada? 

 

Quando estudamos os povos que possuem tradições milenares, costumamos 

criar imagens a partir de suas características mais marcantes. No caso 

dos povos do Oriente Médio, as roupas (túnicas, véus, turbantes) são os 

elementos mais conhecidos, presentes no nosso imaginário, a partir dos 

contos literários e dos noticiários da televisão. 

Texto adaptado do Caderno de Mediação. Miragens. Exposição Islã - CCBB 

(12 de outubro a 26 de dezembro de 2010). 

 

Glossário: etnocentrismo - quando as pessoas julgam uma cultura diferente 

tendo, como padrão, a sua própria cultura, dizemos que ela está 

analisando os acontecimentos de uma forma etnocêntrica. O etnocentrismo 

consiste em julgar, a partir de padrões culturais próprios, como ―certo‖ 

ou ―errado‖, ―feio‖ ou ―bonito‖, ―normal‖ ou ―anormal‖, os comportamentos 

e as formas de ver o mundo dos outros povos, desqualificando suas 

práticas e até negando sua humanidade. 
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CCBB 12 de outubro a 26 de dezembro de 2010. 

 

Caderno de Mediação. Miragens. Exposição Islã. 
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UM OLHAR SOBRE AS CULTURAS Você deve ter ―estranhado‖, na imagem 

anterior, os objetos que a jovem estava segurando. Você imagina uma 

mulçumana, como a da foto, ouvindo um rap? Esse estranhamento ocorreu, 

justamente, devido a esse imaginário que envolve, em mistério e 

distância, os povos do Oriente. Na literatura, inclusive, vemos a cultura 

oriental muitas vezes ligada aos contos de fadas, aos gênios da lâmpada, 

aos tapetes voadores... Podemos citar, por exemplo, as aventuras de 

Aladim e os contos das Mil e uma Noites. 
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As Mil e uma Noites Decidido a matar todas as mulheres solteiras do 

reino, após ter descoberto a traição de sua mulher, o sultão Chahriar 

casa-se, a cada noite, com uma jovem diferente, que será morta ao 

amanhecer. Uma dessas jovens, Sherazade, decide enfrentar o desafio e 

interromper este ciclo vingativo, oferecendo-se para casar com o sultão. 



http://www.not1.com.br 

 

Todas as noites, Sherazade lhe conta histórias cujo final ela sempre 

deixa para a noite seguinte, adiando, assim, sua morte, indefinidamente. 

Até que, passadas mil e uma noites, o Sultão, apaixonado, suspende a 

ordem cruel. 

 

Leia, com atenção, as próximas páginas para entender melhor essa cultura! 
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ORIENTE MÉDIO O Oriente Médio é uma região que tem, como área principal, 

a Península Arábica (mapa abaixo). Seus limites são discutíveis. Alguns 

autores incluem, nos seus domínios, além da Ásia, parte da África e até 

da Europa. Consideramos países que fazem parte do Oriente Médio: Turquia 

(que tem pequena parte do seu território na Europa e a maior parte ao 

norte da península), Síria, Líbano, Israel, Iraque, Irã, Jordânia, Arábia 

Saudita, Iêmen, Omã, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Barein, Qatar. O 

Egito, no Norte da África, o Afeganistão e o Paquistão (países da Ásia) 

também podem ser considerados como integrantes, marcados pela identidade 

cultural nesta região. 

 

http://www.asia-turismo.com/mapas/oriente-imagem.htm 

 

Acima, imagem do mundo, com identificação da Península Arábica. 

 

Península Arábica: cercada pelos mares Mediterrâneo (a noroeste), 

Vermelho (a oeste), o mar Arábico (a sudeste) e o Golfo Pérsico (a 

leste). A península está interligada ao restante do continente na sua 

porção norte. 

 

Glossário: península - grande extensão de terras cercada de água por 

todos os lados, exceto um, pelo qual está ligada a um continente, como é 

o caso das penínsulas da Flórida, da Escandinávia e da Arábia. 
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http://www.ibge.gov.br/paisesat/ 
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Com o auxílio do Atlas Geográfico Escolar ou do seu livro didático, 

localize e assinale, no mapa do Oriente Médio, o nome do oceano, dos 

mares, dos golfos e dos países que integram a região. Cazaquistão 

 

IBGE, 2010. 
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Adaptado do Atlas Geográfico Escolar. IBGE. 2004. P. 55. 
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ORIENTE MÉDIO: PAISAGENS O regime das chuvas do Oriente Médio, que 

apresenta baixos índices pluviométricos e irregularidade na forma como as 

chuvas caem, faz com que vastas regiões sejam desérticas. Observe as 

imagens abaixo: 

http://pt.dreamstime.com/deserto-do-negev-thumb11943972.jpg 

 

http://4.bp.blogspot.com/_ 

 

RIO TIGRE 

 

DESERTO DO NEGUEV, EM ISRAEL. Geografia – 9.º Ano 4.º BIMESTRE / 2013 RIO 

EUFRATES 

 

http://2.bp.blogspot.com/_ 

 

http://www.educacional.com.br 

 

DESERTO DA ARÁBIA 

 

As imagens acima mostram os rios Tigre e Eufrates. Eles nascem na Turquia 

e cortam, de norte a sul, o território do Iraque. A região que fica entre 

os dois rios é chamada de Mesopotâmia (―meso‖ = no meio de, entre; 

―potamus‖ = rio). 
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QUADRO NATURAL DO ORIENTE MÉDIO 

 

Atlas Geográfico Escolar. IBGE. 2004. P. 54 
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OS DESERTOS Observando a página anterior, verificamos a presença de 

vários desertos na região. Você sabe por que surgem as áreas desérticas? 

Leia, com atenção, as próximas páginas. Geograficamente, pode-se dizer 

que deserto é uma região que recebe pouca precipitação, ou seja, poucas 

chuvas. Aproximadamente, 20% da superfície continental da Terra são áreas 

desérticas. As paisagens desérticas apresentam alguns elementos em comum. 

O solo do deserto é, principalmente, composto de areia. Portanto, dunas 

podem estar presentes. Paisagens de solo rochoso são típicas e refletem o 

reduzido desenvolvimento do solo e a escassez de vegetação. As terras 

baixas podem ser planícies cobertas com sal. Os processos de erosão 

eólica (provocados pelo vento) são importantes fatores na formação das 

paisagens desérticas. As maiores regiões desérticas do globo terrestre 

situam-se na África (deserto do Saara) e na Ásia (deserto de Gobi). 

Adaptado de http://www.ufrgs.br/museudetopografia/Artigos/Os_Desertos.pdf 

 

DESERTO DA LÍBIA (África) 

 

DESERTO DE GOBI (Ásia) 
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http://www.ufrgs.br/museudetopografia/Artigos/Os_Desertos.pdf 

 

http://www.ufrgs.br/museudetopografia/Artigos/Os_Desertos.pdf 
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Alguns desertos são formados devido à existência de barreiras montanhosas 

ao ar úmido. As montanhas impedem a chegada de nuvens úmidas nas áreas a 

sotavento (ou seja, áreas protegidas do vento). À medida que o ar sobe a 

montanha, a água se precipita e o ar perde seu conteúdo úmido. Assim, um 

deserto se forma do lado oposto (devido ao ar úmido não ter conseguido 

ultrapassar a barreira montanhosa). O deserto da Judeia, em Israel e 

Palestina, é um exemplo, assim como o deserto do Vale da Morte, nos EUA. 

Adaptado de http://www.ufrgs.br/museudetopografia/Artigos/Os_Desertos.pdf 

 

http://www.ufrgs.br/museudetopografia/Artigos/Os_Desertos.pdf 

 

http://www.portalturquia.com/paginasub.asp?cat_id=70&id=247 

 

CAPADÓCIA, TURQUIA 

 

DUNAS DE AREIA NO VALE DA MORTE, CALIFÓRNIA (ESTADOS UNIDOS) Geografia - 

9.º Ano 4.º BIMESTRE / 2013 

 

http://www.ufrgs.br/museudetopografia/Artigos/Os_Desertos.pdf 
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g1.globo.com 

 

CASAS EM PETRA, A CIDADE DE PEDRA DA JORDÂNIA 

 

DESERTO DA JUDEIA 

 

CAÇA-CONHECIMENTO 

1) 2) 3) Aproximadamente, 20% da superfície continental da Terra 

corresponde a uma região que recebe pouca precipitação. Estas áreas são 

conhecidas como ______________________. Determinado tipo de erosão que se 

constitui em um dos importantes fatores na formação das paisagens 

desérticas:______________________________. Alguns desertos são formados 

em função do relevo. Forma de relevo que representa uma barreira à 

passagem dos ventos úmidos para o interior do 

continente:_____________________________; 

 

C O D E A V V A U N D O 

 

H R E O O U R G T N I A 

 

K L T V M Z E R P O T I 

 

N L N I G L O I E M U P 

 

A N I M E T L C R O E A 



 

K A C E X L I Q I N S C 

 

N H V N Ç B C D U T Á O 

 

D J L Y O O A K R A R A 

 

V K C O R M J U B N E G 

 

E L W S T W I H A H A P 

 

R Ç R S A A A A N A S C 

 

D E S E R T O K Ç S E T 

 

O V Y E G N U F F Í S O 

 

S D P A 
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K A T G T T A S 
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A QUESTÃO DA ÁGUA NO ORIENTE MÉDIO Na região do Oriente Médio, onde o 

clima é, predominantemente, árido (seco), a água é um bem natural escasso 

e intensamente disputado. A ocupação das margens de rios foi fundamental 

para o desenvolvimento das civilizações antigas do chamado CRESCENTE 

FÉRTIL, região da Mesopotâmia (atual Iraque). Ali, grupos humanos se 

estabeleceram, desenvolvendo agricultura e criações de animais às margens 

dos rios Eufrates e Tigre. A água, para as sociedades locais, é símbolo 

de riqueza e prosperidade. Abaixo, colocamos algumas fotos de rios da 

região: 

 

http://www.quora.com/Best-Photographs-of-X/best_questions 

 

g1.globo.com/Noticias/Mundo 
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Represa de Mosul, no Rio Tigre. É a maior do Iraque. Esta represa foi 

construída nos anos 80, no governo de Saddam Hussein, sobre um terreno 

muito instável, onde o solo de calcário se desfaz o tempo todo. Corre o 

risco de se romper, o que provocaria milhares de mortes. 

 

Rio de Amal, no Parque Nacional de Gan Hashlosha, em Israel. O Parque é 

muito visitado por turistas que desfrutam das águas quentes deste 

balneário. 
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DISPONIBILIDADE DE ÁGUA NO MUNDO 

 

Disponibilidade de água por habitante/região (1000m3) 



 

Região África Ásia América Latina Europa América do Norte TOTAL 

 

1 950 20,6 9,6 105,0 5,9 37,2 178,3 

 

1 960 16,5 7,9 80,2 5,4 30,2 140,2 

 

1 970 12,7 6,1 61,7 4,9 25,2 110,6 

 

1 980 9,4 5,1 48,8 4,4 21,3 89 

 

2 000 5,1 3,3 28,3 4,1 17,5 58,3 
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Fonte: N.B. Ayibotele. 1992. The world water: assessing the resource. 

 

A partir da observação da tabela acima, podemos afirmar que houve um 

aumento ou uma diminuição da disponibilidade de água no mundo no período 

de 1950 a 2000? 

 

_________________________________________________________________________

______________ 

_________________________________________________________________________

______________ 
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A quantidade limitada de água potável do planeta, aliada à poluição, 

torna sua escassez algo previsto para um futuro próximo. No entanto, se o 

homem souber compartilhar os recursos hídricos, todos poderão ser 

beneficiados. A partir da leitura da reportagem abaixo, converse com 

seus/suas colegas e com seu/sua Professor/a sobre possíveis soluções para 

o problema relatado. O RIO DA DISCÓRDIA O rio Jordão, que já foi 

navegável, perdeu sua força e foi diminuindo por uma série de fatores. 

Alguns fatores naturais, como o aquecimento global, e outros humanos, por 

conta de desvios no seu curso e no de outros rios ligados a ele. Apesar 

de seu valor histórico, o rio Jordão corre o risco de desaparecer, 

completamente, em poucas décadas. Nas últimas cinco décadas, o rio Jordão 

perdeu mais de 90% de seu volume normal. Rio acima, no mar da Galileia, 

as águas são desviadas para as cidades e fazendas em Israel, enquanto 

represas construídas pela Jordânia e pela Síria (a nascente do rio fica 

entre a Síria e o Líbano, no monte Hérmon) retêm parte das águas 

destinadas à irrigação. Hoje, no seu baixo curso, o rio Jordão se vê 

destituído de água limpa, escoando, em vez disso, uma mistura tóxica de 

água salina e rejeitos líquidos (esgoto não tratado e águas servidas da 

agricultura). 
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Os usos das águas do rio Jordão ilustram o potencial conflituoso na 

disputa pelo controle e uso do curso d‘água em todo o mundo: a palavra 

―rival‖, do latim rivalis, originalmente designava as pessoas que 

competiam por qualquer curso d‘água. Pelo mundo todo é longa a lista de 

cursos d‘água com vocação para gerar disputas: o rio Indo, entre a Índia 



e o Paquistão; o rio Nilo, entre a Etiópia e o Egito; o Eufrates, entre a 

Turquia e a Síria; o Okavango, entre Botsuana e Namíbia, dentre outros. 

Adaptado de http://viajeaqui.abril.com.br/national-geographic/edicao-

121/rio-jordao-542200.shtml 

 

Procure identificar, nas imagens da próxima página, as informações 

contidas na reportagem. Preste bastante atenção! 
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Glossário: rejeitos - substâncias não reutilizadas; hídricos - relativos 

à água. 

 

MONTE HÉRMON, NASCENTE DO RIO JORDÃO, ENTRE A SÍRIA E O LÍBANO 

http://acervourantiano.com.br/lugar.php?id=2 

http://meioambiente.culturamix.com/blog/wp -content/gallery/rio-

jordao/rio-jordao-12.jpg 

 

RIO JORDÃO 

 

Nascentes 

 

Foz 

 

Quando pensamos no curso de um rio, temos que ter em mente a direção do 

seu curso. Suas águas seguem de montante (da área da/s nascente/s, até 

mais ou menos o meio do rio) à jusante (do meio do curso do rio, em 

direção à foz). Observe a figura ao lado: 

 

montante jusante 

 

Adaptado de PENTEADO, Margarida Maria. Fundamentos de Geomorfologia. Rio 

de Janeiro. IBGE. 1974. P 93. 
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Adaptado de PENTEADO, Margarida Maria. Fundamentos de Geomorfologia. Rio 

de Janeiro. IBGE. 1974. P 93. 
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ORIENTE MÉDIO: PANORAMA DAS CIDADES O Oriente Médio está formado por 

diversos grupos de países que apresentam uma vasta diversidade econômica. 

A economia no Oriente Médio, historicamente, tem dependido da riqueza 

procedente do petróleo. Porém, o atual crescimento econômico está sendo 

conduzido, em grande parte, por um esforço em diversificar o investimento 

para indústrias mais duradouras e confiáveis como, por exemplo, o turismo 

e o setor imobiliário. Este modelo de desenvolvimento começou em Dubai e 

está sendo adotado por outros países do Golfo. O Conselho Cooperativo do 

Golfo (CCG) inclui as seis economias da região com maior Produto Interno 

Bruto (PIB) – Catar, Emirados Árabes, Kuait, Bahrein, Arábia Saudita e 

Omã. 

not1.com.br 

 



Burj Al Arab (Torre Árabe) é o único hotel sete estrelas do mundo. São 

321 metros de altura – a Estátua da Liberdade caberia lá – e 27 andares 

que, na realidade, correspondem a 54, já que todos os quartos são duplex. 

Os mais simples têm cerca de 180 metros quadrados. O hotel levou cinco 

anos para ficar pronto, dois deles somente para fincar as bases dentro da 

água. 
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oglobo.globo.com 

 

Foi inaugurada, em 2010, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, a torre 

Burj Dubai, considerada o prédio mais alto do mundo. A estrutura tem mais 

de 800 metros de altura e 160 andares. 

 

Outras regiões do Oriente Médio como o Líbano, o Iêmen, a Síria, a 

Jordânia, Israel e Irã não dispõem dos mesmos níveis de riqueza como 

aqueles do Conselho Cooperativo do Golfo (CCG), mas a atividade de 

construção é destacada nestes mercados e muitos estão concentrando 

maiores investimentos no turismo e no setor imobiliário. O clima extremo 

da região é outro grande desafio para o setor da construção. No verão, as 

temperaturas atingem cerca de 46ºC. No inverno, vão de 14°C a 23°C. Esta 

situação comporta uma organização do trabalho com modalidades diferentes 

das praticadas em países de condições climáticas menos extremas. 

Adaptado de http://www.asbea.org.br 
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Glossário: duplex – apartamento de dois pavimentos (andares). 

 

CONFLITOS REGIONAIS: O ESTREITO DE ORMUZ Através do estreito de Ormuz, é 

realizada a maior parte do escoamento do petróleo do Golfo – 60% do 

petróleo consumido pelo Ocidente. Os Emirados Árabes disputam esse 

estreito com o Irã. Estreito de Ormuz 

http://maps.google.com.br/maps 

 

Atlas Geográfico Escolar. IBGE. 2004. P. 54 

 

Vista do estreito. Kumzar. 

 

http://g1.globo.com 

 

Vista do Golfo Pérsico, Jarnain. 

 

06/07/2011 Irã dispara mísseis terra-mar em manobras perto do estreito de 

Ormuz Durante manobras da Guarda Revolucionária, o Irã testou, nesta 

quarta-feira, vários mísseis terra-mar perto do estreito de Ormuz, 

incluindo o míssil supersônico Khalil Fars, de 300 quilômetros de alcance 

– informou o canal iraniano, em língua árabe, Al-Alam. 

Adaptado de http://g1.globo.com/mundo/noticia/2011/07/iradispara-misseis-

terra-mar-em-manobras-perto-do-estreito-deormuz.html 

 

http://maps.google.com.br/maps 
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CONFLITOS REGIONAIS: OS CURDOS Os curdos são pessoas que formam uma nação 

que não possui território próprio e que habitam uma porção de terras 

entre a Turquia, o Iraque, a Síria, a Armênia e o Azerbaijão. Eles 

denominam esse conjunto de terras de Curdistão. Reivindicam a separação 

de uma parte desse território para a formação de um Estado curdo, 

demonstrado no mapa abaixo pela área pontilhada. 

 

Adaptado de SMITH, Dan. Atlas dos conflitos mundiais . São Paulo: 

Companhia Editora Nacional. 2007. P.62 

 

Comparando o mapa com o gráfico, complete: O país que concentra o maior 

número de curdos é _______________________________ . 
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Adaptado de SMITH, Dan. Atlas dos conflitos mundiais . São Paulo: 

Companhia Editora Nacional. 2007. P.62 
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CONFLITOS REGIONAIS: ISRAEL E PALESTINA I Quase que diariamente os 

jornais do mundo inteiro noticiam os infindáveis ataques mútuos entre 

israelenses e palestinos, bem como as diversas iniciativas internacionais 

de tentar promover a paz entre os dois povos. O conflito entre árabes e 

judeus, apesar de atual, tem origem milenar e carrega uma longa história 

de desavenças religiosas e de disputa de terras. Desde os tempos 

bíblicos, judeus e árabes ocuparam partes do território do Oriente Médio. 

Como adotavam sistemas religiosos diversos, eram comuns as divergências. 

O conflito mais recente entre os dois povos se intensificou a partir da 

Primeira Guerra Mundial, quando a Palestina passou a ser administrada 

pela Inglaterra. A Inglaterra apoiava o movimento sionista. Este foi 

criado, no final do século XIX, com o objetivo de fundar um Estado 

judaico na região da Palestina, considerada, segundo a tradição judaica, 

berço do povo judeu. 
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http://revistaescola.abril.com.br/historia/fu ndamentos/judeus-

palestinos-conflito-489062.shtml 

 

Um árabe pode ser muçulmano, cristão, judeu ou ateu. 

http://viajeaqui.abril.com.br/national-geographic 

 

Desta forma, na década de 1920, ocorreu uma grande migração de judeus 

para a Palestina. Depois de 1933, com a ascensão do nazismo na Alemanha e 

o aumento das perseguições contra os judeus na Europa, a migração judaica 

para a região cresceu. Após a Segunda Guerra Mundial e o fim do 

Holocausto, que levou ao extermínio mais de 6 milhões de judeus, a 

crescente demanda internacional pela criação de um Estado israelense fez 

com que a Organização das Nações Unidas (ONU) aprovasse, em 1947, um 



plano de partilha da Palestina em dois Estados: um, judeu e, outro, 

palestino (árabe). 

Adaptado de 

http://revistaescola.abril.com.br/historia/fundamentos/judeus-

palestinosconflito-489062.shtml 

 

A cristã Lama Salfity, 19 anos, veste-se de acordo com o traje 

recomendado pela cultura local, para assistir às aulas na Faculdade 

Comunitária de Ciência Aplicada e Tecnologia em Gaza City. Esta faculdade 

faz parte da Universidade Islâmica de Gaza. Segundo o costume local, as 

mulheres, em público, devem usar o lenço na cabeça e abaya (túnica que 

cobre as roupas). 

 

Glossário: sionista – relativo a sionismo (movimento que buscou a 

formação de um Estado judaico na Palestina, que ocorreu em 1948). 

 

Você já ouviu falar no Holocausto? Leia as próximas páginas com atenção. 
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O Holocausto se constituiu na expressão máxima da crueldade e do ódio, um 

exemplo singular de genocídio, pela destruição de um determinado grupo 

étnico por diferentes meios e de crimes contra a humanidade. No Brasil, 

em julho de 1942, o jornal brasileiro ―O Estado de São Paulo‖ publicou 

matéria enviada por uma agência internacional, alertando para o que 

acontecia em Auschwitz (um dos campos de concentração para onde os judeus 

eram levados). ―Foram experimentadas todas as maneiras de matar, 

covardemente, um homem sem defesa: do tiro na cabeça, ao uso de gases e 

injeções venenosos.‖ 
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CARNEIRO, Maria Luiza Tucci. Holocausto crime contra a humanidade. 

Editora Ática. São Paulo. 2010. p. 10. 

 

Diversas campanhas circulam pela internet pregando o retorno das teorias 

nazistas e negando a veracidade do Holocausto judeu. A história trágica 

da perseguição a um grupo étnico, religioso, social ou político diz 

respeito a todos nós, enquanto lição de vida, conhecimento e alerta para 

que fatos como esse não se repitam nunca mais. Na imagem abaixo, um 

torcedor de futebol prende uma bandeira nazista no alambrado do estádio 

Bernabeu, em jogo do Real Madrid e do Barcelona. 

Adaptado de CARNEIRO, Maria Luiza Tucci. Holocausto crime contra a 

humanidade. Editora Ática. São Paulo. 2010. p. 10. 

 

Adaptado de CARNEIRO, Maria Luiza Tucci. Holocausto: História e Memória, 

in, Nunca Mais: educando para a cidadania e a democracia. II Jornada 

Interdisciplinar Intolerância e Holocausto: como estudar e ensinar. 

Programa de Estudos Judaicos/UERJ; Secretaria de Estado e Educação do Rio 

de Janeiro. Associação Cultural B‘Nai Brith do Rio de Janeiro. p. 28 
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Nesta página da internet, você poderá pesquisar aspectos relevantes sobre 

o Holocausto, inclusive conhecer diversas histórias, como as dos ―Justos 

entre as Nações‖: homens e mulheres, muitos anônimos, que demonstraram 

enorme bravura, ao ajudar a salvar a vida de muitos judeus, escondendo-os 

em suas casas ou ajudando-os a fugir para outros países. 

 

Acesse: http://www.arqshoah.com.br/ para conhecer as histórias! Para 

conhecer melhor essa triste realidade, através do olhar de uma jovem 

quase da mesma idade que a sua, leia o livro ―O diário de Anne Frank‖. 

Anne Frank nasceu em 12 de junho de 1929. Ela morreu aprisionada no campo 

de concentração, três meses antes de completar 16 anos. Seu diário foi 

traduzido para 67 línguas e é um dos livros mais lidos do mundo. Você 

sabia que há uma Escola Municipal chamada Anne Frank? Fica localizada ao 

lado do Palácio do Governo do estado do Rio de Janeiro, o Palácio 

Laranjeiras. 

 

FRANK, Anne. O diário de Anne Frank. 10ª edição. Rio de Janeiro. 

BestBolso. 2010.,, 
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CONFLITOS REGIONAIS: ISRAEL E PALESTINA II Há décadas, israelenses e 

palestinos lutam pelo controle da faixa de Gaza, pela Cisjordânia e por 

Jerusalém. Como você pode perceber, pelo mapa, as faixas estão separadas, 

ou seja, não formam um território contínuo. Elas não se comunicam 

territorialmente. Existem diversas barreiras militares no entorno destas 

regiões. Há um rígido controle do deslocamento das pessoas nestes locais. 
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Mar Morto 

 

O dia a dia das populações, em diversas partes dos territórios do Estado 

de Israel, da Cisjordânia e da Faixa de Gaza, é bastante tenso. Os 

conflitos derivam do estabelecimento de fronteiras entre os Estados de 

Israel e da Palestina, da questão do livre trânsito entre os territórios 

destinados ao Estado da Palestina. Como você pode ver no mapa, não são 

contínuos! 
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Vamos conhecer um pouco da realidade local nas próximas páginas. 

 

Leia o texto, com atenção, para saber como é a realidade nestas regiões. 

24/06/2011 Para Aaron David Miller, que atuou no Departamento de Estado 

americano como negociador do conflito árabeisraelense por 25 anos, a 

falta de uma negociação com a Palestina enfraquece a segurança de Israel. 

Essa necessidade é compartilhada por quem conhece bem a realidade 

israelense. André Wajnberg, judeu de 38 anos, retornou, recentemente, a 

São Paulo, depois de 17 anos em Israel. Lá, estudou história e geografia 

e fez um curso para guias turísticos. O trabalho permitiu que ele 

visitasse a Cisjordânia em diferentes ocasiões e se relacionasse com 



moradores da região. Nos grupos que guiava, costumava viajar em ônibus 

conduzidos por palestinos. ―Muitos judeus e palestinos não convivem entre 

si, não conhecem o outro lado, só o radicalismo, o terror, o medo. 

Percebi pelos meus colegas que o objetivo deles era o mesmo que o meu: 

ganhar seu sustento em paz, ver os filhos estudar e crescer.‖ – diz 

Wajnberg. Ele enxerga nessa cooperação o caminho para o fim do conflito. 

―Quando o Estado palestino for criado, ao lado do Estado de Israel, eles 

terão que se ajudar.‖ Wajnberg diz que a maioria dos israelenses leva uma 

vida praticamente normal, como se não houvesse um conflito ao lado. ―Mas, 

ao mesmo tempo, existe o temor de que um atentado terrorista aconteça. De 

que uma guerra comece.‖ – afirma. Segundo ele, a cada hora, há um boletim 

jornalístico, numa rádio de Jerusalém, apenas para confirmar a ausência 

de notícias ruins. ―As pessoas não admitem, mas todo mundo ouve para 

saber se não aconteceu nada grave. É um costume.‖ 

Adaptado de http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI242462-

15227,00.html. 

 

Vamos saber mais sobre essa realidade? Leia a próxima página! 
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17/07/09 Empresa israelense com funcionários palestinos 'dribla' muro 

para crescer 

 

Em uma terça-feira, um dia como outro qualquer, dois homens deixam o 

escritório conversando amenidades e entram no mesmo veículo. Atravessam 

uma das passagens do muro de mais de 600 quilômetros que divide Israel da 

Cisjordânia e vão se encontrar com cerca de 30 palestinos em um posto de 

gasolina de uma estrada no meio do deserto. O encontro nada mais é que 

uma reunião de uma empresa que prova ser possível israelenses e 

palestinos coexistirem. 

 

Jovem israelense se aproxima do muro que separa Israel da Cisjordânia, 

onde foi colocada uma faixa da empresa de tecnologia. Foto Dan Balilty/AP 
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―Normalmente, nós fazemos as reuniões através de uma videoconferência ou 

MSN ou Skype, mas, às vezes, quando precisamos, nos encontramos em um 

posto de gasolina, entre Jericó e Jerusalém, onde as duas equipes podem 

se encontrar sem encrencas‖, afirma ao G1 Montasser Abdellatif, gerente 

de marketing e de comunicações da G.hos.t, uma empresa de alta tecnologia 

presidida e criada por um israelense, Zvi Schreiber. A empresa faz a 

chamada computação nas nuvens e é através do ar que consegue quebrar, ao 

menos virtualmente, o muro levantado pelo governo israelense que separa o 

país da Cisjordânia e da Faixa de Gaza. Atualmente, a G.hos.t tem 35 

funcionários, sendo três israelenses e os demais palestinos. Como é 

complicado e burocrático fazer com que um palestino consiga entrar em 

território israelense, por questões de segurança, quando as duas partes 

precisam ter um encontro ‗ao vivo‘! É mais fácil fazer toda uma cena 

cinematográfica e marcar o encontro em um posto de gasolina no meio do 

deserto. 



Adaptado de http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL1231215-

5602,00EMPRESA+ISRAELENSE+COM+FUNCIONARIOS+PALESTINOS+DRIBLA+MURO+PARA+CR

ESCER.html 
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Glossário: computação nas nuvens - por meio desse serviço as pessoas 

acessam, via internet, programas, aplicativos e arquivos pessoais (caso 

de fotos, vídeos, planilhas, textos) de qualquer PC, sem ter de armazená-

los, localmente, em seus computadores. 

 

AGORA, É COM VOCÊ 

 

!!! 

A Guerra Fria do Oriente Médio 

 

Localizado, estrategicamente, entre o Ocidente e o Oriente, abrigando as 

maiores jazidas de petróleo conhecidas, e berço das três grandes 

religiões monoteístas (judaísmo, cristianismo e islamismo), o Oriente 

Médio é palco de alguns dos principais conflitos no planeta. A questão 

palestina, as manobras militares dos Estados Unidos no Afeganistão e no 

Iraque e o polêmico projeto nuclear iraniano são os maiores focos de 

instabilidade na região. Essas particularidades geopolíticas refletem a 

grande disputa pela influência regional. Alguns analistas internacionais 

qualificam a situação como a ―Guerra Fria do Oriente Médio‖. 

Almanaque Abril. 2011. p. 356. 

 

A expressão ―Guerra Fria‖ está associada a um outra situação histórica. 

Realize uma pesquisa, utilizando o seu livro didático de Geografia ou de 

História sobre o tema. Peça ajuda ao seu/sua Professor/a. Registre suas 

conclusões nesta página. 

_________________________________________________________________________

___________________ 
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_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

 

http://www.brasilescola.com/geografia/guerra-fria.htm 
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Investigando ... 

 



Mudanças geográficas do petróleo? Marcelus Silveira 
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Até os anos 1960, as maiores companhias de exploração de petróleo eram 

privadas e naturais de países como os Estados Unidos, o Reino Unido e a 

Holanda. Elas organizavam um cartel e comandavam os preços do petróleo 

mundial. Era o tempo das Sete Irmãs - assim eram chamadas as empresas que 

controlavam a exploração do petróleo mundial. Eram elas: a Royal Dutch 

Shell (ou simplesmente Shell), a APOC (atual BP), a Esso (atual Exxon 

Mobil), a SOCONY (Mobil), a ChevronTexaco, a SOCAL e a GULF Oil. Em 1960, 

os principais países produtores de petróleo – Arábia Saudita, Irã, 

Iraque, Kwait e Venezuela – criaram a OPEP, Organização dos Países 

Exportadores de Petróleo. A intenção era clara: exercer maior controle 

sobre a produção e os preços desta energia vital às economias mais 

industrializadas. Apesar de não ter o mesmo poder de antes, pela ascensão 

de novos produtores e por tomadas de decisão isoladas de alguns de seus 

membros, a OPEP continua controlando cerca de 40% de toda a produção 

mundial. Atualmente, o setor de petróleo é dominado por empresas de 

países como a Rússia, a Venezuela, o Brasil, a China e a Arábia Saudita. 

As reservas de petróleo dos países desenvolvidos estão se esgotando e as 

novas descobertas deste óleo têm ocorrido, principalmente, em países como 

Venezuela, Brasil, Rússia e Nigéria. Essa transferência da produção de 

petróleo para países emergentes tem aspectos positivos, como os ganhos 

financeiros. Mas não podemos esquecer que a indústria de extração e 

beneficiamento de petróleo é uma das mais poluentes. Em termos 

ambientais, nós, brasileiros, precisamos ter todo o cuidado para que o 

desenvolvimento econômico venha combinado com a preocupação e com o 

respeito pela sustentabilidade. 

Adaptado de http://noticias.terra.com.br/revistas/interna/0,,OI2048544-

EI8248,00-Quem+detem+o+controle+sobre+o+petroleo+do+planeta.html 

 

AGORA, É COM VOCÊ 

 

!!! 

 

Sublinhe, no texto, os países que controlam, atualmente, o setor de 

petróleo no mundo. 
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Glossário: cartel - termo utilizado, em economia, quando um grupo 

restrito de empresas domina um setor econômico (como o petrolífero, o de 

mineração etc.). 

 

Vamos visitar, agora, dois países da Oceania: AUSTRÁLIA E NOVA ZELÂNDIA. 

 

Fonte: QUINO. Mafalda Inédita. Livraria Martins Fontes, São Paulo, 2001. 

p. 67. 

 

Vamos descobrir por quê? 
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http://cealphist7.blogspot.com 

 

jraustralia.blogspot.com 
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No mapa da localize e identifique: 

 

Austrália, 

 

a) o importante paralelo que corta a região; b) os oceanos que banham a 

Oceania; c) a Baía Australiana, o Golfo de Carpentária e o Estreito de 

Bass; d) o nome das subdivisões da Austrália, assinaladas no mapa ao 

lado; e) as duas maiores ilhas que formam a Nova Zelândia. 

 

Fonte: http://www.geografiaparatodos.com.br/img/mapasm/australia_jun.jpg 
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As fronteiras da Austrália são ―molhadas‖ 
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Escala: (aprox.) 0 

 

450 Km 

 

porque ela é uma ilha! 

 

PAISAGENS DA AUSTRÁLIA 

 

A maior parte do país, cerca de 70%, é árida ou semiárida, e uma grande 

parte, situada ao centro, é inadequada ao povoamento. Os onze principais 

desertos constituem cerca de 20% de terra firme. Mais de um terço do 

continente é, potencialmente, desértico devido à baixa precipitação. O 

relevo da Austrália é constituído, principalmente, por terrenos antigos. 

Por esse motivo, a altitude média do país é de 330 m e seu ponto 

culminante, o Monte Kosciusko, possui apenas 2 228 m. A ausência de 

altitudes muito elevadas é compensada pela variedade de suas formas de 

relevo. Uma gigante rocha, conhecida como Uluru (Ayers Rock) e as 

impressionantes montanhas de Purnululu (―Bungle Bungles‖), no oeste do 

país, atraem visitantes de muitas partes do mundo. As paisagens 

australianas são bastante diversificadas: vastos desertos, planaltos e 

planícies estreitas no litoral. 

Adaptado de http://www.portalaustralia.com.br/geografia-

australia/paisagens-e-relevos 

 

Uluru (Ayers Rock) 

 

Montanhas de Purnululu (―Bungle Bungles‖) 
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http://www.portalaustralia.com.br traveljournals.net 



 

traveljournals.net 
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Adaptado do Atlas Geográfico Escolar. IBGE. P. 58. 2004. 
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Observe a extensão das áreas de deserto... 

 

A Austrália se separou da Antártida há 50 milhões de anos. À medida que 

se afastaram da região polar sul, o clima ficou mais quente e seco, 

espécies evoluíram e novas plantas e animais passaram a dominar a 

paisagem. 

 

Recapitulando... 

 

Atlas Geográfico Escolar. IBGE, 2004, p. 66. 

 

Austrália 

 

Limites das placas tectônicas 
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AUSTRÁLIA: A GRANDE BARREIRA DE CORAIS Observe a imagem ao lado. Ela 

representa uma cena do filme de animação da Disney, ―Procurando Nemo‖. 

Nemo é um pequeno peixe-palhaço que, repentinamente, é sequestrado do 

coral onde vive por um mergulhador e passa a viver em um aquário. 

Decidido a encontrá-lo, seu tímido pai Marlin sai em sua busca, tendo 

como parceira a ingênua Dory. A imagem mostra, ao fundo, um pequeno 

trecho da Grande Barreira de Corais, um dos mais complexos e importantes 

ecossistemas da Terra, e onde se ambienta o filme. A GRANDE BARREIRA DE 

CORAIS é considerada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Ou seja, ela 

corresponde à herança que a Humanidade recebeu do passado, vive no 

presente e transmite às gerações futuras. Estende-se por cerca de 2 000 

km ao longo da costa nordeste da Austrália. Você já tinha ouvido falar na 

GRANDE BARREIRA DE CORAIS da Austrália? Realize uma pesquisa, na Sala de 

Leitura, no Laboratório de Informática ou utilizando o seu livro 

didático. Procure explicar como ela é constituída, sua biodiversidade, 

sua importância cultural e as ameaças à continuidade de sua existência. 

Escreva, no espaço abaixo, suas conclusões. 

www.escolainternacional.com.br 
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ESPAÇO PES 

 

UISA 
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OS ABORÍGENES AUSTRALIANOS Os aborígenes australianos aprenderam, ao 

longo dos anos, a conviver com o deserto, encontrar água, no lugar 

chamado pelos brancos de Outback. Eles têm instrumentos, danças e músicas 

próprios. Os aborígenes foram os primeiros habitantes da Austrália, 

ocupando este território por mais de 40 mil anos. Estimados em 750 mil na 

época da colonização (século XVIII), falavam pelo menos 300 línguas 

diferentes. Seus estilos de vida variavam de região para região e, por 

milhares de anos, eles formaram uma raça de caçadores nômades. A 

colonização da Austrália foi feita pelos ingleses. Por isso, é fácil de 

se perceber a semelhança nos hábitos e nas características que os 

australianos assimilaram daquela cultura, mantendo as tradições até os 

dias atuais. 

Adaptado de http://www.portalaustralia.com.br/cultura-australia 

 

http://www.portalaustralia.com.br/cultura-australia 

 

Adaptado de http://www.portalaustralia.com.br/copy_of_curiosidades-

australia 

 

Glossário: aborígenes - são os nativos da Austrália. Estão no país há 

mais de 60 mil anos; nômades - povos pastores sem residência fixa. 
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Quando os exploradores europeus viram estes estranhos animais saltitantes 

pela primeira vez, perguntaram a um nativo australiano (aborígene) como 

eles se chamavam. Os aborígenes por não entenderem o idioma inglês, 

diziam apenas "kangaroo, kangaroo, kangaroo", que, na linguagem 



aborígene, significa "não entendo, não compreendo". Os exploradores 

pensaram então que esse era o nome do animal, e assim o canguru ganhou o 

seu nome! 
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CIDADES DA AUSTRÁLIA 

http://www.portalaustralia.com.br http://www.portalaustralia.com.br 

 

Sydney 

 

Melbourne 

 

A cidade mais conhecida da Austrália abriga cerca de 6 milhões de 

habitantes. Capital do estado de New South Wales, Sydney é moderna e 

arrojada. O clima da cidade é quente e temperado, com dias ensolarados na 

maior parte do ano. 

http://www.portalaustralia.com.br 

 

Localizada na linda Port Phillip Bay, Melbourne é a segunda maior cidade 

do país, famosa por seus numerosos parques e jardins, ruas com árvores 

alinhadas, edifícios históricos e grande variedade de atrações. 

http://www.portalaustralia.com.br 
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Embora o turismo seja a principal atividade, indústrias de informática, 

serviços e indústria náutica se instalaram na cidade. 

http://www.portalaustralia.com.br 

 

http://www.portalaustralia.com.br 

 

No século XX, as cidades se transformaram, ainda mais, como consequência 

do crescimento das atividades industriais e da expansão do setor de 

serviços. Mais do que nunca, no raiar do século XXI, a cidade se tornou 

um polo irradiador de comércio, serviços e informações. Com essas 

funções, ela se consolidou como centro de organização do espaço 

geográfico. 

Adaptado de 

http://www.clubemundo.com.br/revistapangea/show_news.asp?n=393&ed= 4 
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AUSTRÁLIA: ASPECTOS ECONÔMICOS O país é rico em minerais, possui 

agricultura e turismo fortes e uma indústria de destaque. Sua riqueza 

mineral faz da Austrália o maior país mundial exportador de diamantes, 

alumínio e carvão. Além desses, exporta, ainda, os seguintes recursos 

minerais: ouro, chumbo, minério de ferro, níquel, bauxita, cobre, zinco, 

gás natural, manganês, areias minerais e petróleo bruto. 

Mineração 

Fonte: www.voyagesphotosmanu.com 

 

Fonte: www.absolutaustralia.com 

 



A criação de ovinos é relevante para a economia, inclusive em relação à 

produção de lã, da qual a Austrália é a maior produtora do mundo. De 

grande destaque, também, é a pecuária bovina. 

Agricultura mecanizada 

 

Sua indústria é diversificada, produzindo alimentos, papel, 

máquinas/equipamentos, entre vários outros produtos. Outro destaque nas 

exportações do país têm sido os produtos com tecnologia de ponta. O 

turismo é outra atividade importante na Austrália, devendo seu sucesso ao 

crescente número de estudantes que participam de programas de 

intercâmbio. Embora o objetivo do intercâmbio sejam os estudos, os 

estudantes são turistas nas horas vagas. A Austrália faz parte da APEC 

(Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico), bloco econômico do qual 

fazem parte 21 países banhados pelo Oceano Pacífico, e localizados na 

Ásia (inclusive o Japão, que já estudamos), na Oceania e na América. 
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A atividade agrícola do país é diversificada e altamente modernizada, 

destacando-se os cultivos de trigo, cevada, algodão e milho. 
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Seca de uma década chega ao fim na Austrália 02/05/2012 A seca na 

Austrália durou uma década e terminou esta semana. Mas isso não significa 

que a região esteja livre do problema, afirmam cientistas: - Não há 

previsões até o momento sobre a próxima seca, mas a visão científica é de 

que, no sudeste da Austrália, devemos esperar que as secas se tornem mais 

severas e mais frequentes - disse à ―New Scientist‖ Bill Young da Agência 

Nacional de Ciência da Austrália. O governo da Austrália tem um plano de 

gestão da água para ter certeza de que o recurso estará disponível em 

tempos de seca, afirma Young. O plano será revisto em 2015 para lidar 

melhor com as consequências das mudanças climáticas. 

Adaptado de http://oglobo.globo.com/rio20/seca-de-uma-decada-chega-ao-

fimna-australia-478965. 

 

Seca na Austrália ameaça costumes aborígenes A seca, que castigou durante 

vários anos, a bacia de Murray Darling, no sudeste da Austrália, não teve 

efeitos catastróficos somente sobre a agricultura. As comunidades 

autóctones puderam observar, no dia a dia, transformações do meio 

ambiente que podem pôr em risco seus costumes ancestrais. Em 2010, foi 

apresentado, no Festival de Cinema dos Direitos Humanos de Nova York, um 

documentário filmado por jovens aborígenes, onde, os mais velhos da 

comunidade autóctone de Ngarrindjeri explicam seus temores pela 

sobrevivência de suas tradições, profundamente ligadas à terra e aos 

rios. O filme foi rodado em 2009 e intitulado ―Nukkan, Kungun, Yunnan‖. 

Para esta comunidade que se define como ―um povo de água doce‖ e vive à 

beira do lago Alexandrina, o documentário é uma forma de se fazer ouvir. 

―Um povo de água doce, isso quer dizer que, por tradição, tiramos nossa 

alimentação dos lagos. Isso sempre fez parte de nossa cultura. Mas, aos 

poucos, esses hábitos vêm sendo mudados pela falta de água‖. 

Adaptado de http://noticias.bol.uol.com.br/internacional/2010/05/26/seca-

na-australiaameaca-costumes-aborigenes.jhtm 
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Glossário: autóctone – oriundo da terra onde se encontra, sem resultar de 

imigração ou importação; neutro. 

 

http://oglobo.globo.com 

 

NOVA ZELÂNDIA: QUADRO NATURAL 

Monte Taranaki 

O cone do vulcão Taranaki emerge solitário numa área quase circular de 

floresta remanescente, no Parque Nacional Egmont. O Taranaki está 

―adormecido‖, mas seus 120 mil anos de vida têm sido de violência e 

instabilidade: o Taranaki já teve 2 700 m de altitude, mas a montanha tem 

o hábito de implodir. Nos últimos 500 anos, o vulcão entrou em erupção 

oito vezes – a última foi há 250 anos – e especialistas dizem que ele 

―acordará‖ novamente. Os episódios autodestrutivos, juntamente com a ação 

erosiva das abundantes chuvas do litoral ocidental da Ilha do Norte, 

reduziram o vulcão, que agora tem 2 518 m de altitude. 

Adaptado - BRIGHT, M.. 1001 Maravilhas Naturais Para Ver Antes de Morrer. 

Rio de Janeiro: Sextante , 2009, p. 913 

 

A Ilha Branca é, na verdade, o cume de dois vulcões sobrepostos. Ela 

entrou em erupção mais de 35 vezes desde 1826. A erupção mais 

impressionante ocorreu em 27 de julho de 2 000, dando origem a uma 

cratera com 150 m de diâmetro. Seu nome se deve às nuvens brancas que 

pairam sobre ela. 

Adaptado - BRIGHT, M.. 1001 Maravilhas Naturais Para Ver Antes de Morrer. 

Rio de Janeiro: Sextante , 2009, p. 925 

 

Ilha Branca 

 

Glossário: remanescente - que restou ou que sobrou; implosão - conjunto 

de explosões. 
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www.valinor.com.br 

 

Um dos vulcões mais ativos da Nova Zelândia, a Ilha Branca, com pouco 

mais de 320m de altitude, emerge das águas do Oceano Pacífico, próximo à 

Baía de Plenty. É o único vulcão marinho ativo do país; por isso, 

cientistas do mundo todo o visitam para estudar suas características 

específicas. 

 

www.valinor.com.br 
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NOVA ZELÂNDIA: QUADRO NATURAL A Nova Zelândia é constituída por duas 

ilhas principais, a Ilha Norte e a Ilha do Sul, com mais de 15 000 

quilômetros de costa, possuindo algumas das paisagens mais belas do 

mundo. O ambiente natural inclui terras agricultáveis, montanhas, lagos, 



rios e mar. O território do país é montanhoso e de origem vulcânica. Nele 

se destacam montanhas de formação recente, entre as quais os Alpes do 

Sul, com picos de mais de 3 000 metros de altitude, cobertos de neve. A 

Nova Zelândia está em uma região de choque de placas tectônicas, o que 

causa grande instabilidade geológica, como vulcões e terremotos. 

 

Rio Motueka 

 

www.flickr.com.br 

 

Alpes do Sul A hidrografia se destaca pelo grande número de lagos, 

decorrentes do derretimento de neve, e pelos rios curtos com muitas 

cachoeiras. O clima do país é ameno, do tipo temperado, com temperaturas 

raramente inferiores a 0°C ou superiores a 30°C. A este tipo de clima 

correspondem, no país, a floresta temperada e as pradarias. 
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Observe as fotos desta página e responda: que tipos de vegetação estão 

presentes nas fotos? A que tipo de clima elas correspondem? 

_________________________________________________________________________

_______________________ Os rios da Nova Zelândia são curtos e possuem 

muitas cachoeiras. A que se devem estas características? 
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www.terra.com.br 

 


