
 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 8º ano 

3º bimestre – Plano de desenvolvimento 

O plano de desenvolvimento tem o intuito de explicitar os objetos de conhecimento e as 

habilidades a serem trabalhados no bimestre e sua disposição no livro do aluno, bem como de  

sugerir práticas de sala de aula que contribuam para a aplicação da metodologia adotada. Com o 

intuito de auxiliar no desenvolvimento da metodologia de trabalho proposta nesta obra, os seguintes 

itens serão aqui desenvolvidos: 

• Quadro com os objetos de conhecimento e habilidades da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC); 

• Sugestões de atividades a serem desenvolvidas em sala de aula; 

• Relação entre a prática didático-pedagógica e as habilidades a serem desenvolvidas 
no bimestre; 

• Gestão da sala de aula; 

• Acompanhamento das aprendizagens dos estudantes; 

• Fontes de pesquisas para uso em sala de aula ou para recomendar aos alunos; 

• Projeto integrador. 

1. Objetos de conhecimento e habilidades da BNCC 

No quadro a seguir apresentamos os capítulos em que as habilidades previstas para o 

bimestre são trabalhadas, assim como os seus objetos de conhecimento correspondentes. Neste 

bimestre iniciaremos o estudo das Américas, adotando um olhar mais aprofundado nas diferenças 

internas e descrevendo suas causas e consequências. Sob a escala de sub-regiões, serão explorados 

em particular alguns casos de Estados-Nação, a fim de dar conta da complexidade que encontramos 

no continente.  

Esse esforço descritivo não é desligado de algumas premissas estabelecidas nas habilidades 

do período anterior (razão pela qual muitas delas aqui se repetem), em especial, apreender fenômenos 

ligados à população, à configuração produtiva e às relações comerciais a partir da história de cada 

unidade territorial, assim como da disponibilidade de seus recursos naturais. Também agora as  

desigualdades regionais serão avaliadas como motor de fluxos de pessoas e mercadorias. Porém, 

olharemos com mais atenção aos conflitos internacionais que tais fluxos geram, no esforço de levantar 

algumas problemáticas geopolíticas mais importantes na atualidade e, por conseguinte, conhecer  

a atuação de organismos internacionais sobre elas. 
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Referência no 
material didático 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Unidade 3 
Capítulos 7, 8, 9  
e 10 

Distribuição da  
população mundial  
e deslocamentos 
populacionais 

(EF08GE01) Descrever as rotas de dispersão da população  
humana pelo planeta e os principais fluxos migratórios em 
diferentes períodos da história, discutindo os fatores históricos  
e condicionantes físico-naturais associados à distribuição  
da população humana pelos continentes. 

Unidade 3 
Capítulo 7 

Diversidade e dinâmica da 
população mundial e local 

(EF08GE02) Relacionar fatos e situações representativas da história 
das famílias do Município em que se localiza a escola, considerando 
a diversidade e os fluxos migratórios da população mundial. 

Unidade 3 
Capítulos. 8 e 9 

(EF08GE03) Analisar aspectos representativos da dinâmica 
demográfica, considerando características da população  
(perfil etário, crescimento vegetativo e mobilidade espacial). 

Unidade 3 
Capítulos 7, 8 9 e 10 

(EF08GE04) Compreender os fluxos de migração na América Latina 
(movimentos voluntários e forçados, assim como fatores e áreas de 
expulsão e atração) e as principais políticas migratórias da região. 

Unidade 3 
Capítulos 9 e 10 

Corporações e organismos 
internacionais e do Brasil na 
ordem econômica mundial 

(EF08GE05) Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, 
governo e país para o entendimento de conflitos e tensões na 
contemporaneidade, com destaque para as situações geopolíticas 
na América e na África e suas múltiplas regionalizações a partir  
do pós-guerra. 

Unidade 3 
Capítulos 8 e 10 

(EF08GE07) Analisar os impactos geoeconômicos, geoestratégicos  
e geopolíticos da ascensão dos Estados Unidos da América  
no cenário internacional em sua posição de liderança global  
e na relação com a China e o Brasil. 

Unidade 3 
Capítulos 7, 8, 9  
e 10 

(EF08GE08)  Analisar a situação do Brasil e de outros países da 
América Latina e da África, assim como da potência estadunidense 
na ordem mundial do pós-guerra. 

Unidade 3 
Capítulos 8 e 10 

(EF08GE09) Analisar os padrões econômicos mundiais de produção, 
distribuição e intercâmbio dos produtos agrícolas e industrializados, 
tendo como referência os Estados Unidos da América e os países 
denominados de Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). 

Unidade 3 
Capítulo 10 

(EF08GE10) Distinguir e analisar conflitos e ações dos movimentos 
sociais brasileiros, no campo e na cidade, comparando com outros 
movimentos sociais existentes nos países latino-americanos. 

Unidade 3 
Capítulos. 9 e 10 

(EF08GE11) Analisar áreas de conflito e tensões nas regiões de 
fronteira do continente latino-americano e o papel de organismos 
internacionais e regionais de cooperação nesses cenários. 

Unidade 3 
Capítulos 8, 9 e 10 

(EF08GE12) Compreender os objetivos e analisar a importância dos 
organismos de integração do território americano (Mercosul, OEA, 
OEI, Nafta*, Unasul, Alba, Comunidade Andina, Aladi, entre outros). 

Unidade 3 
Capítulos 9 e 10 

Os diferentes contextos  
e os meios técnico  
e tecnológico na produção 

(EF08GE13) Analisar a influência do desenvolvimento científico  
e tecnológico na caracterização dos tipos de trabalho e na 
economia dos espaços urbanos e rurais da América e da África. 

Unidade 3 
Capítulos.9 e 10 

(EF08GE14) Analisar os processos de desconcentração, 
descentralização e recentralização das atividades econômicas  
a partir do capital estadunidense e chinês em diferentes regiões  
no mundo, com destaque para o Brasil. 

*Em outubro de 2018, foi substituído pelo USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement, em inglês, ou Acordo Estados Unidos, México e Canadá). 
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Referência no 
material didático 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Unidade 3 
Capítulo 7 

Transformações do espaço 
na sociedade urbano-
industrial na América Latina 

(EF08GE15) Analisar a importância dos principais recursos hídricos 
da América Latina (Aquífero Guarani, Bacias do rio da Prata, do 
Amazonas e do Orinoco, sistemas de nuvens na Amazônia e nos 
Andes, entre outros) e discutir os desafios relacionados à gestão  
e comercialização da água. 

Unidade 3 
Capítulos 7, 9 e 10 

(EF08GE16) Analisar as principais problemáticas comuns às grandes 
cidades latino-americanas, particularmente aquelas relacionadas  
à distribuição, estrutura e dinâmica da população e às condições  
de vida e trabalho. 

Unidade 3 
Capítulos 7 e 10 

(EF08GE17) Analisar a segregação socioespacial em ambientes 
urbanos da América Latina, com atenção especial ao estudo de 
favelas, alagados e zona de riscos. 

Unidade 3 
Capítulos 7, 8, 9  
e 10 

Identidades e 
interculturalidades regionais: 
Estados Unidos da América, 
América espanhola 
e portuguesa e África 

(EF08GE20) Analisar características de países e grupos de países  
da América e da África no que se refere aos aspectos populacionais, 
urbanos, políticos e econômicos, e discutir as desigualdades sociais 
e econômicas e as pressões sobre a natureza e suas riquezas  
(sua apropriação e valoração na produção e circulação), o que 
resulta na espoliação desses povos. 

Unidade 3 
Capítulo 10 

Diversidade ambiental  
e as transformações nas 
paisagens na América Latina 

(EF08GE22) Identificar os principais recursos naturais dos países  
da América Latina, analisando seu uso para a produção de  
matéria-prima e energia e sua relevância para a cooperação  
entre os países do Mercosul. 

Unidade 3 
Capítulo 10 

(EF08GE23) Identificar paisagens da América Latina e associá-las, 
por meio da cartografia, aos diferentes povos da região, com base 
em aspectos da geomorfologia, da biogeografia e da climatologia. 

Unidade 3 
Capítulos 7, 9 e 10 

(EF08GE24) Analisar as principais características produtivas dos países 
latino-americanos (como exploração mineral na Venezuela; agricultura 
de alta especialização e exploração mineira no Chile; circuito da 
carne nos pampas argentinos e no Brasil; circuito da cana-de-açúcar 
em Cuba; polígono industrial do sudeste brasileiro e plantações  
de soja no centro-oeste; maquiladoras mexicanas, entre outros). 

 

2. Atividades recorrentes na sala de aula 

Lembramos que o objetivo dos planos de desenvolvimento é tanto sintetizar o currículo do 

bimestre, para que o professor tenha um meio de organizar o seu trabalho, quanto ofertar algumas 

alternativas didáticas em caráter complementar aos materiais da coleção. O recorte do presente 

bimestre seria um exemplo de desafio à criatividade nas ações didáticas, visto que a carga de 

informações com a qual o aluno irá se deparar é bastante expressiva.  Embora saibamos como a 

Geografia ganha significado e cientificidade ao se apartar de um enfoque conteudista, por outro lado 

não podemos simplesmente ignorar as caracterizações físicas, populacionais, culturais e econômicas 

das regiões e países estudados, porque isso faz parte do currículo. 

Enquanto as extensas descrições mostram a realidade em suas partes, o observador do espaço 

geográfico o presencia em toda a sua complexidade, isto é, na condição de espaços singulares que 
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chamam a atenção por certos aspectos dessa combinação, enquanto outros são a princípio ignorados. 

Tal é o ponto do qual partimos: de percepções imediatas sobre os Estados Unidos, sobre o Caribe, Cuba 

ou países andinos, isto é, de elementos simbólicos que são comunicados por nossos meios sociais e 

veículos de comunicação. O que propomos aqui, assim como o fazem diversas atividades do Livro 

do Aluno, é que haja um esforço de mediação entre a percepção do espaço e a descrição das regiões e 

países. Do contrário, não haverá o desenvolvimento do raciocínio permitido pelo caminho que vai dos 

sentidos e da percepção ao entendimento, mas somente uma compilação de informações, que aliás se 

mostra com frequência inviável. Além disso, se concebermos que a especificidade dos espaços reside 

apenas em diferentes somas das mesmas variáveis, é provável que passe despercebido justamente 

aquilo que se intentou, que é perceber a razão de suas singularidades ou suas relativas semelhanças  

a outros espaços – os processos históricos de interação entre as sociedades e delas com os seus 

territórios. Se levarmos em conta somente o continente americano, não obstante veremos semelhanças 

referentes ao nível de desenvolvimento dentro da América Latina e diferenças desta perante a América 

Anglo-Saxônica, apesar da classificação à primeira vista ter um critério apenas linguístico. Veríamos 

desse modo que não se fala somente o inglês na América Anglo-Saxônica; que dentro da América 

Latina há grandes diferenciações quanto ao nível de desenvolvimento entre os países (análise 

sugerida na Habilidade 8) ou mesmo dentro do espaço urbano (pela Habilidade 17). 

Realizar essa tarefa pode ser mais simples do que parece, desde que haja um planejamento 

de como os materiais didáticos serão utilizados. Nas atividades, verifique maneiras de relacionar 

etapas de sensibilização com aquelas de maior compreensão que são desenvolvidas nas habilidades. 

Isso requer acolher com atenção frases e impressões que os alunos esboçam sobre territórios que 

possam estar na pauta do dia, a exemplo dos Estados Unidos, da China ou do Paraguai, inclusive  

anotando-as. Posteriormente, o professor pode investigar notícias que nos façam refletir sobre as 

concepções que os alunos trouxeram, para ampliar e instigar a discussão. No final deste exemplo de 

ação pedagógica, promoveríamos um uso autônomo do livro didático de modo a responder: até que 

ponto as conclusões que antes tínhamos correspondem com a realidade naquele espaço? O que 

descobrimos de novo e que auxiliou para desfazer eventuais preconcepções sem fundamento?  

O percurso nos ajudaria a compreender, pensando em certos casos, que o presidente dos 

Estados Unidos não representa toda a opinião pública dos cidadãos daquele país, razão pela qual 

seria inadequado afirmar alguma generalização sobre o povo estadunidense. Como, da mesma forma 

e no contexto da Habilidade 12, o povo mexicano se divide em relação à presença da potência 

vizinha em seu território, estimulada pelo Nafta? E se investigássemos reportagens a respeito?  

Ao conduzirmos as atividades deste modo, indiretamente trabalharíamos o exercício da empatia – 

incentivado na Competência Geral 9 da BNCC (p. 10) – sem que precisemos necessariamente criar 

um momento separado para tanto. A empatia, aliás, iniciou pela atitude do professor, ao considerar 

o conteúdo que os alunos lhe passaram antes que lhes impusesse o seu próprio. 

Há outras motivações metodológicas para que não tomemos as regiões, sub-regiões e países 

como ponto de partida. Sabemos que os fenômenos descritos em seus interiores não se restringem  

a uma circunscrição territorial, mas sim às determinações da produção do espaço pelas atividades 
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humanas, com frequência globalizadas. Assim, quando aplicamos a Habilidade 14 para “Analisar os 

processos de desconcentração, descentralização e recentralização das atividades econômicas a partir 

do capital estadunidense e chinês em diferentes regiões no mundo, com destaque para o Brasil”, já 

se torna muito mais impreciso localizar a economia de um país ou região, pois teríamos que separar 

a geração de divisas do input de recursos que aquela empresa traz ao território onde está sua filial. 

Veremos, inclusive, na caracterização de economias como as de Guiana e Panamá que a retirada da 

tecnologia e do capital estrangeiro resultaria em uma crise generalizada.  

São numerosos os exemplos de internacionalização das relações sociais nos estudos de caso. 

O que se pretende frisar é que, pela inviabilidade – ou ao menos uma grande dificuldade – de se ter 

uma compreensão do mundo ao se começar dos inventários das regiões e países, eles entrariam 

mais como fonte de investigação sobre a forma em que processos mais gerais são materializados  

nas realidades locais, preocupação que já apresentamos no bimestre passado. De certa forma,  

o bimestre atual é complemento do anterior. Citaremos alguns desses processos espaciais que 

perpassam os objetos de conhecimento, para que funcionem como eixos de elaboração das 

atividades. Perceba como todos eles são passíveis de exemplificação, que é onde o aluno utilizaria 

suas pesquisas no Livro de Estudante e em outros materiais para examinar: 

• Como as regiões e países do continente americano estão presentes em nosso imaginário 
e nos produtos culturais que consumimos? 

• A extensão e a posição influenciam de que maneira na administração de um território? 
(aqui envolvemos as questões fronteiriças da Habilidade 11) 

• Como a influência das condições e recursos naturais claramente se expressa nas formas 
de ocupação humana e nas atividades econômicas de certa região ou país? (uso da 
Habilidade 22) 

• Quais são os fatores históricos que ajudam a explicar as diferenças de desenvolvimento 
no continente americano, seja entre regiões e países, seja dentro deles? 

• Como essas diferenças de desenvolvimento, somadas ao imaginário criado em torno dos 
lugares, são motores dos processos migratórios na América? 

• O que define o grau de autonomia de um território em relação a outros? 

• De que forma podemos atribuir funções a cada país nos contextos internacionais? Essas 
funções respeitam o ambiente e as condições de vida das populações locais? 

• Em que medida os organismos internacionais auxiliam a desenvolver cada país? Como se 
manifestam as opiniões contrárias nos casos estudados?  

• O que podemos apontar como sinais de transição de poder na geopolítica internacional?  

O que os alunos talvez irão perceber nesse exercício de compreensão da produção e reprodução 

do espaço é que, além de as identidades regionais ou nacionais não serem precisas, apesar de 

existirem, temos em nossos espaços de vivência muitas semelhanças com situações investigadas em 

localidades distantes. Pode ser interessante realizar uma brincadeira com a turma em que diversas 

fotos ou dados sejam apresentados para que eles adivinhem qual das localidades dispostas em uma 

lista é retratada. É comum pensarmos, por exemplo, que certas configurações da paisagem de uma 



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 8º ano 

3º bimestre – Plano de desenvolvimento 

favela são características apenas do Brasil, quando se trata na verdade de uma foto de Buenos Aires, 

na Argentina; que a foto de uma empresa maquiladora brasileira no Paraguai seja apontada como 

uma maquilladora no México; entre outras semelhanças, para provocar reflexões para além daquelas 

comumente estabelecidas. 

Ainda a respeito de ampliar os temas tratados, vemos citados no Livro do Aluno alguns fatos 

que chamam a atenção e dão oportunidade para estudos mais profundos: como se deu o fato histórico 

da independência do Haiti, diferenciada por ser promovida pelos escravos? Como era Cuba à época da 

ditadura financiada por máfias dos Estados Unidos antes da revolução em 1959, apenas mencionada no 

material? E o caso mencionado dos estudantes que tentaram hastear a bandeira do Panamá na zona 

do canal em 1964: qual era o contexto de sua manifestação? Pode ser motivador vincular o trabalho 

bimestral a algum tema que o aluno escolha dentre aqueles abordados no bimestre, e mais ao final 

do período termos uma revisão aprofundada com pequenas apresentações dos alunos. 

 

3. Relação entre a prática didático-pedagógica  

e o desenvolvimento de habilidades 

No quadro bimestral do item 1 vimos que são muitas as habilidades a trabalhar no bimestre, 

mas quando encontramos certas relações entre elas, percebe-se que serão muitas vezes postas em 

prática juntas. Apresentaremos algumas dessas relações que pudemos encontrar e daremos sugestões 

para aplicá-las, cientes de que o professor pode encontrar outras associações. 

Apesar de estabelecermos alguns traços gerais da América Latina enquanto região a fim de 

buscar uma identidade, em tópico anterior comentávamos sobre a necessidade de ponderação  

das características e índices gerais em vista das latentes desigualdades internas a qualquer região. 

Curiosamente, acabamos por notar, em relação à América Anglo-Saxônica, que a América Latina tem 

a própria heterogeneidade socioeconômica como aspecto mais marcante, fato este notado ao 

analisarmos mais de perto as disparidades regionais ou as encontradas dentro do espaço urbano, 

quando exercitamos a Habilidade 17. Essas segregações, somadas à precarização de condições de 

vida e de trabalho (como vimos pela Habilidade 16), pressionam a população a migrar aos lugares 

que estariam supostamente melhores no contexto da região América Latina, ou mesmo a outras 

regiões para além desta (Habilidade 4).  

Portanto, não paramos nossas análises quando constatamos que a América Latina é dependente 

e heterogênea. As desigualdades têm suas consequências acontecendo agora, não só nos noticiários, 

mas também no dia a dia dos alunos e das comunidades que os envolvem. Conhecer os problemas 

que as desigualdades causam requerem, também, perceber os padrões culturais e políticos que 

as reproduzem e impedem o avanço em direção às soluções. Por isso vemos no Livro do Estudante 

alguns tópicos que exploram o papel dos regimes autoritários e populistas na manutenção de privilégios, 

assim como procuram entender a influência de ações antidemocráticas, como a imposição da violência 

e outras cooptações nas relações sociais do campo ou a cultura do favorecimento pessoal e da 

corrupção na política. 
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Um dos grupos de habilidades vem sendo trabalhado desde os bimestres passados,  

referindo-se ao espaço enquanto vestígio da história e de certas dinâmicas demográficas. Ou seja, 

ao “Analisar a situação do Brasil e de outros países da América Latina e da África, assim como da  

potência estadunidense na ordem mundial do pós-guerra” (Habilidade 8), estamos analisando 

como os processos históricos desses países levaram a condições de domínio ou de dependência,  

o que se reflete nas disparidades socioeconômicas que são vistas na leitura de mapas ou dados – 

cabe ao professor oferecer atividades que perguntem pelas razões de vermos aquela distribuição 

desigual da riqueza e do poder no espaço.  

No contexto da Habilidade 1– Descrever as rotas de dispersão da população humana pelo 

planeta e os principais fluxos migratórios em diferentes períodos da história, discutindo os fatores 

históricos e condicionantes físico-naturais associados à distribuição da população humana pelos 

continentes –, são também fatores históricos que irão levar ao entendimento de como a população 

se distribui no espaço, a exemplo da comparação das políticas de concessões de terras dos Estados 

Unidos e do Brasil, em que, enquanto após a independência daquele país a terra foi concedida em 

troca de resultados na produção, neste ela foi precificada, impossibilitando uma ocupação mais 

efetiva do interior do país pela população. Os alunos teriam sugestões de como um espaço seria mais 

ou menos atrativo à ocupação, e a partir deste simples princípio o estenderíamos à reflexão do que 

ocorre nos espaços de atração e repulsão nas regiões do continente americano.  

Outro conjunto de evidências dos fatores influentes na ocupação humana são as condições 

naturais, ainda importantes apesar das superações da tecnologia. Ao estudarmos o Canadá, por  

exemplo, compreendemos parte de sua política da atração a imigrantes também pelas limitações  

que as baixas temperaturas impõem – uma forma de dimensionar essas dificuldades com uma ação 

pedagógica seria propor um trabalho em que eles definissem estratégias de sobrevivência em  

ambientes inóspitos, tema que tem recebido bastante interesse dos jovens. Tal problema no país, 

além do noticiado envelhecimento da população, coloca a política de atração de imigrantes como 

representante de sua dinâmica demográfica (Habilidade 3 – “Analisar aspectos representativos 

da dinâmica demográfica, considerando características da população (perfil etário, crescimento 

vegetativo e mobilidade espacial”). 

Certas habilidades aparecem relacionadas pelo intento de analisar a configuração econômica 

e política presente no continente americano. Provavelmente a maioria delas envolva considerar a 

Habilidade 7, ao “Analisar os impactos geoeconômicos, geoestratégicos e geopolíticos da ascensão dos 

Estados Unidos da América no cenário internacional em sua posição de liderança global e na relação com 

a China e o Brasil”. Perguntar pelos impactos da liderança estadunidense no planeta implica desde 

reconhecer os vários produtos físicos ou culturais que consumimos e que advêm desse país até mapear 

a distribuição de suas bases militares ao redor do globo. No aspecto econômico de sua influência, 

precisamos da Habilidade 14 (“Analisar os processos de desconcentração, descentralização e 

recentralização das atividades econômicas a partir do capital estadunidense e chinês em diferentes 

regiões no mundo, com destaque para o Brasil”) para compreender que as empresas cada vez mais 

passam a ocupar outros países, aspecto marcante das transnacionais de origem estadunidense. Cabe às 
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tarefas propostas avaliar pontos positivos ou negativos para os países que abrigam essas empresas, 

pois os alunos observarão que elas às vezes trazem mais empregos, às vezes não; podem, da mesma 

forma, alavancar a economia local ou não, mas de todo modo revelam desigualdade e dependência 

econômica do Brasil a essas empresas estrangeiras. Em vista da problemática, deve-se abrir ou não o 

mercado? É interessante tentar trazer essa discussão, tão corrente na sociedade, para a sala de aula. 

Além disso, a questão da abertura de mercado pode ser contextualizada com problemas 

comerciais que ocorrem na atualidade, dentro do contexto da Habilidade 9: “Analisar os padrões 

econômicos mundiais de produção, distribuição e intercâmbio dos produtos agrícolas e industrializados, 

tendo como referência os Estados Unidos da América e os países denominados de Brics (Brasil, 

Rússia, Índia, China e África do Sul”. Aqui teríamos de verificar como novos padrões de transações  

econômicas convivem ou substituem aqueles da conhecida divisão internacional da trabalho (exportação 

dos produtos industrializados e de alta tecnologia pelos países desenvolvidos e sua importação das 

matérias-primas e fontes de energia dos demais países). A abertura comercial, se permite a expansão 

das empresas estadunidenses no mundo, também permite que os produtos chineses entrem nos 

Estados Unidos, competindo com as empresas locais, o que acabou por encetar uma guerra comercial 

entre os dois países. Mais uma vez, o que seria preciso trabalhar com os alunos é a coexistência de 

antigos padrões com os novos.  

Em todo caso, o exemplo citado confirma mais uma vez o que frisávamos no item sobre as 

atividades recorrentes na sala de aula: a produção do espaço é antes resultado das atividades 

humanas como um todo, impulsionadas principalmente pela expansão do capital, do que das ações 

referidas a Estados-nação de modo isolado. A existência dos organismos internacionais (estudados 

com a Habilidade 12) viria a intermediar conflitos citados e outros relacionados a fronteiras (como 

descrevemos pela Habilidade 11). As ações pedagógicas a respeito dessas habilidades relativas à 

configuração econômica e política do espaço não só implicariam trazer para a sala de aula as  

atualidades sobre os temas tratados, mas também levantam uma série de questões sobre liberalismo 

econômico e regulações estatais. Podemos rever com os alunos quais seriam os princípios da produção 

capitalista, suas tendências demonstradas ao longo da história, como o Estado atua para viabilizar ou 

refrear sua expansão, dependendo do caso, e assim levantar entre os alunos posições diversas que 

irão aparelhar suas observações sobre os exemplos vistos nos materiais de estudo. Uma base teórica, 

se colocada em linguagem acessível, visaria facilitar os estudos e conferir maior significado às análises 

propostas nas habilidades. 

Das lentes teóricas da Geografia, uma que é mais clássica e provavelmente mais conhecida 

pelos alunos é aquela que exige relacionar a sociedade e a natureza, envolvendo outro conjunto de 

habilidades do bimestre. Ela permitiria que, ao invés de simplesmente caracterizarmos diretamente a 

economia de cada país latino-americano, trouxéssemos informações e mapas sobre climas, relevo, 

vegetação, níveis de precipitação, águas subterrâneas ou jazidas minerais e pensássemos com os 

alunos quais atividades de exploração da natureza seriam mais favoráveis sob a condição física de 

cada país, e apenas depois verificaríamos como são essas atividades na realidade (Habilidade 24). 

Esse conhecimento se mostra relevante para entender alguns países da América Latina que, como 
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em quase toda economia mais frágil, dependem quase inteiramente da exploração de poucos itens 

agrícolas ou recursos naturais pelo extrativismo (vistos na Habilidade 22 – Identificar os principais 

recursos naturais dos países da América Latina, analisando seu uso para a produção de matéria-

prima e energia e sua relevância para a cooperação entre os países do Mercosul).  

É na relação entre sociedade e natureza que vemos diferenças no aporte de tecnologia na 

produção (Habilidade 13). E enquanto a tecnologia permite dar às atividades humanas maior grau de 

independência perante as determinações naturais, alguns povos, especialmente os tradicionais, têm 

uma íntima ligação com a paisagem natural, relação estabelecida na Habilidade 23. Concluiríamos 

aqui a ação pedagógica proposta no parágrafo anterior, em que a comparação entre mapas dos  

aspectos naturais, atividades econômicas e distribuição da população nos daria um panorama  

dos diferentes graus de dependência perante as condições naturais locais de acordo com a presença 

da tecnologia no território. 

Os efeitos de tudo que estudamos – a história do continente americano, a posição dos países 

na economia e na geopolítica internacional e as diferentes relações com o meio físico – se refletiriam 

naquilo que é analisado na Habilidade 20, a saber, as “[...] características de países e grupos de países 

da América e da África no que se refere aos aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos 

[...]”. Pensar nessas características como resultado do conjunto de fatores citados nos favoreceria a 

“[...] discutir as desigualdades sociais e econômicas e as pressões sobre a natureza e suas riquezas 

(sua apropriação e valoração na produção e circulação), o que resulta na espoliação desses povos” 

(continuação da mesma habilidade). Quando tratamos de desigualdades socioeconômicas ou de 

impactos ambientais sem dimensionar suas causas, os problemas abordados podem soar como juízos 

moralistas perante os quais muitas vezes os adolescentes têm resistência, pois, apesar de formarem 

muitos de seus valores nesta idade, com frequência percebem quando valores externos vêm a eles 

sem qualquer fundamento. Parece por isso pertinente que as habilidades que visam analisar as 

desigualdades (20, 10 e 17) sejam situadas em tal ordem do entendimento. 

A Habilidade 17 dá margem a uma interessante análise da relação entre aspectos dos terrenos 

urbanos e o valor da terra enquanto mercadoria. Procure inventariar com os alunos quais seriam essas 

variáveis que influem no valor, como centralidade, acesso a serviços e comércio, segurança, maior ou 

menor risco de problemas ambientais, declividade etc. O entendimento de como se dá a ocupação do 

solo urbano pelo mercado pode então ser confrontado com o caráter da moradia enquanto direito 

social, pauta de alguns dos movimentos sociais. Isto é, a questão da moradia seria um dos exemplos de 

confrontação das lógicas de reprodução da desigualdade descritas com a Habilidade 20, pondo em 

relevo a necessidade de se considerar a dignidade humana em primeiro lugar.  

Os movimentos sociais que entenderemos pela Habilidade 10 assim se apresentam enquanto 

vetores políticos que também produzem espaços, por uma via que vai além dos grandes mercados e 

Estados vistos até então. Procure demonstrar ou provocar os alunos a investigar que a influência dos 

movimentos sociais representa mais do que uma consequência residual da história: eles definiram 

diversas leis que conhecemos, preservam direitos conquistados e atuam em formas efetivas de uso 

sustentável dos recursos naturais. 
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4. Gestão da sala de aula 

É provável que neste ponto do ano letivo o professor tenha compilado, além de avaliações 

gerais do desempenho, experiências que lhe mostrarão o que melhor funcionou nos bimestres 

passados. Dentre elas ressaltamos a importância de se prosseguir na promoção da autonomia nas 

atividades e outras formas participativas de envolver o aluno, para que ele perceba tanto sua  

responsabilidade pelo aprendizado quanto pela construção do espaço de convivência.   

Precisamente na questão da gestão do espaço escolar encontramos intersecção com as 

competências e habilidades da Geografia. A sala de aula e a escola também têm suas condições  

materiais, suas relações e forças políticas atuantes, assim como modos de resolução de conflitos.  

Desenvolver a capacidade de abstração sobre esses elementos que muitas vezes banalizamos, já 

que os vivenciamos cotidianamente, é uma forma de convidar os alunos a compreenderem-se 

como mais do que uma clientela, isto é, a qualidade do ensino é também um assunto que diz 

respeito às atitudes deles.  

 

5. Acompanhamento do aprendizado dos estudantes 

Neste bimestre será realizada a análise da situação de países do continente americano  

(Habilidade 8) em seus aspectos populacionais, políticos, econômicos, urbanos  e de problemas 

socioambientais (Habilidade 20), com frequência através de índices diversos ligados principalmente 

à dinâmica demográfica (habilidades 1 e 3). 

Para o quesito de acompanhamento do aprendizado dos alunos vale ressaltar um esforço 

conjunto com a equipe docente. Destacamos para as habilidades de Geografia do bimestre a 

necessidade de uma avaliação do que os alunos têm colocado em prática no componente História, já 

que a compreensão do estado atual dos países do continente americano frequentemente requer 

pensar fatos decisivos e principalmente grandes processos com implicação atual , como as 

independências e a configuração de potências mundiais após a Guerra Fria. Não obstante, recomenda-

se uma integração com o componente Língua Portuguesa para atividades de interpretação de texto, 

cada vez mais presente entre as ações pedagógicas requeridas. 

Quanto ao que seria preciso desenvolver ao bimestre seguinte, colocamos aqui em destaque 

o trabalho com as habilidades 8, 13, 14, sendo que todas elas consideram os territórios em suas 

relações globais. A prioridade estaria antes em exercitar a capacidade de relacionar fatos,  

processos e ideias aos espaços geográficos, mais do que a de memorizar o que acontece em 

todos as localidades abordadas. 

 

 



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 8º ano 

3º bimestre – Plano de desenvolvimento 

6. Fontes de pesquisa para uso em sala de aula ou para 

apresentar aos estudantes 

• O caçador de histórias, livro de Eduardo Galeano (L&PM, 2006). 

Lançado após a morte do autor uruguaio, o livro traz uma sequência de histórias e percepções 

de um escritor atento aos relatos orais em suas andanças pela América Latina. Transitando entre  

contos reais e fábulas de forte carga poética sobre os povos, a natureza e a história, é um material 

que pode servir a pensar nos olhares sobre a região em que vivemos. 

• Guerra Fria pela porta dos fundos: 1954-1990, filme documentário produzido pela  
A&E Mundo. 

O documentário descreve as relações dos Estados Unidos com países diversos da América 

Latina no contexto das políticas intervencionistas da Guerra Fria, o que nos auxilia a dimensionar sua 

hegemonia nos campos político, econômico e cultural e os reflexos dessa influência na atualidade. 

• Cartilha da cidadania do Mercosul, informativo oficial produzido pelo Mercado Comum 
do Sul. 

O alcance internacional da cidadania permitido pelos blocos de integração regional não 

é algo conhecido por todos, podendo ao mesmo tempo trazer aprendizado no tema e interessar ao 

aluno enquanto perspectiva futura de estudo ou trabalho nos países integrantes do bloco. 

 

7. Projeto integrador 

Título: O valor da moradia 

Tema Diferença de valor dos imóveis 

Problema central 
enfrentado 

Questões de infraestrutura e valorização de algumas áreas, em detrimento de outras 

Produto final Propostas de valorização de alguma zona da cidade 

Justificativa 

Poucos fenômenos são tão evidentes das desigualdades sociais quanto o da moradia. As 

pessoas facilmente constatam, na paisagem do local que habitam, o reflexo da situação social em 

que se encontram: pessoas de baixa renda, por exemplo, moram em locais onde o aluguel e os 

imóveis têm preços mais acessíveis, onde há menor infraestrutura, serviços básicos e segurança. 

Além disso, em grandes cidades, há o problema recorrente da dificuldade que os habitantes das  

áreas periféricas têm em chegar aos centros comerciais, onde se localiza a maioria das empresas, 

devido à ineficiência do transporte público. 
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Neste projeto, propomos a iniciativa de aplicar os conhecimentos disponíveis em Geografia 

e Matemática, para analisar algumas questões relativas à valorização de algumas áreas da cidade 

que os alunos habitam, em detrimento de outras.  

Competências gerais desenvolvidas 

• Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, 
social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e 
colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

• Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo 
a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar 
causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções 
(inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

• Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos 
e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho 
e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com 
liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 

• Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na 
diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e 
capacidade para lidar com elas. 

• Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo -se 
respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento 
e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, 
culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 

• Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários. 

Objetivos 

• Compreender as maneiras como as relações sociais se inscrevem no espaço geográfico, e 
o modo como esse espaço passa a moldar tais relações e a vida cotidiana. 

• Desenvolver o senso crítico a respeito do valor da terra urbana, por meio da análise de 
seus determinantes. 

 

Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de aprendizagem Habilidade 

Geografia 
Transformações do espaço  
na sociedade urbano-
industrial na América Latina 

(EF08GE16) Analisar as principais problemáticas comuns às grandes cidades 
latino-americanas, particularmente aquelas relacionadas à distribuição, 
estrutura e dinâmica da população e às condições de vida e trabalho. 

Geografia 
Transformações do espaço  
na sociedade urbano-
industrial na América Latina 

(EF08GE17) Analisar a segregação socioespacial em ambientes urbanos 
da América Latina, com atenção especial ao estudo de favelas, alagados 
e zona de riscos. 
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Geografia 
Corporações e organismos 
internacionais e do Brasil na 
ordem econômica mundial 

(EF08GE10) Distinguir e analisar conflitos e ações dos movimentos 
sociais brasileiros, no campo e na cidade, comparando com outros 
movimentos sociais existentes nos países latino-americanos. 

Matemática 

Variação de grandezas: 
diretamente proporcionais, 
inversamente proporcionais 
ou não proporcionais 

(EF08MA13) Resolver e elaborar problemas que envolvam grandezas 
diretamente ou inversamente proporcionais, por meio de estratégias 
variadas. 

Matemática 
Valor numérico de 
expressões algébricas 

(EF08MA06) Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculo  
do valor numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades 
das operações. 

Duração 

De três a cinco semanas. 

Material necessário 

Mapas do município (ao menos um político e um físico), canetas coloridas com gradações de 

uma cor ou cores próximas (para legenda), folhas A3 e outros eventuais materiais para apresentação 

em exposição (a critério dos participantes do projeto). 

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Discussão sobre o tema e regionalização da cidade 

As aulas que envolvem a Habilidade EF08GE17, que tratam da segregação socioespacial nas 

cidades, servirão de mote para uma discussão sobre o valor da terra. Recolha dos alunos sugestões 

sobre o que faria o preço dos terrenos variarem, com base no que eles observam no cotidiano e no 

que viemos estudando em Geografia. Em seguida, peça que procurem justificar como aquele fator 

influi no preço da terra, a começar por reflexões relativas aos espaços de vivência dos alunos.  

Ajude-os a reconhecer, por exemplo, que os locais menos valorizados são carentes em  

infraestrutura, ficam longe dos centros urbanos, possuem algum tipo de barreira natural, etc. 

A partir de um mapa político e físico do município (se possível, com uma divisão de bairros), 

ajude os alunos a reconhecerem as áreas, discutindo as características de seu município e os fatores 

que poderiam influenciar o valor dos aluguéis e dos imóveis. Deixe que a turma elabore hipóteses 

sobre as áreas mais e menos valorizadas, e justifique suas escolhas.  

Em seguida, deverá ser feita uma regionalização do município: a sala pode ser dividida em 

cinco grupos, por exemplo, e o município deverá ser dividido em 5 zonas, de acordo com as 

características levantadas anteriormente. Para facilitar, essa regionalização pode acompanhar os 

limites dos bairros.  

Para finalizar essa etapa, os alunos, com seu auxílio, devem elaborar  um croqui com essa 

divisão do município em zonas.  
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Etapa 2 – Cotação de valores 

Nessa etapa, cada grupo deverá se ocupar de pesquisar valores de aluguéis e de imóveis à 

venda, procurando estabelecer o valor do metro quadrado da zona em questão. A partir dessa 

pesquisa, deverá ser estabelecido um valor médio do m² para compra e para locação. Essa etapa 

contará com o auxílio do professor de Matemática, que pode definir inclusive quantos imóveis  

devem ser pesquisados para que se tenha um universo interessante para as médias .  

Etapa 3 – Análise sobre os resultados e elaboração dos mapas 

A terceira etapa consiste em uma análise, se possível de campo, em que os grupos possam 

visitar (supervisionados por um adulto responsável) as zonas pesquisadas. Essa visita tem o intuito 

de descobrir as causas da valorização/desvalorização da zona pesquisada. Há serviços públicos  

na região? É um local de fácil acesso? Há rede de transporte público? Escolas, hospitais? Áreas 

verdes? Quais fatores valorizam a região? O que poderia ser modificado para valorizá-la mais?  

Etapa 4 – Comparação das zonas da cidade 

Com as médias de valor dos locais e os dados sobre a infraestrutura que a zona oferece, os 

grupos deverão debater os resultados obtidos e, por fim, colorir o croqui e elaborar uma legenda 

para cada região da cidade, concretizando o zoneamento. 

Etapa 5 – Proposta de valorização das áreas 

Para finalizar o projeto, todos os alunos devem escolher uma das zonas mais desvalorizadas 

do município e elaborar uma proposta de intervenção que resulte em um benefício para o local. Por 

exemplo: na área não existe rede de esgoto. É possível escrever uma carta à prefeitura da cidade 

relatando a dificuldade da população desse local e solicitando que sejam tomadas providências.  

Outra possibilidade: o abandono de praças e locais públicos é um fator que desvaloriza um bairro. 

É possível bolar uma intervenção com os alunos e propor a revitalização de uma praça, o plantio de 

árvores, limpeza etc. A proposta dependerá da realidade de cada local.  

Proposta de avaliação das aprendizagens 

Por ser um projeto com múltiplas possibilidade de adaptação, uma avaliação contínua ao 

longo das etapas deve ser sugestiva de alterações que favoreçam a sua continuidade. É importante 

que os professores provoquem os alunos a manifestarem suas ideias, não só como um modo de 

exercitar a resolução de problemas, mas porque de fato eles podem dar um direcionamento 

adequado, por exemplo, pelo fato de conhecerem a comunidade em que entrarão em contato.    

Para saber mais – aprofundamento para o professor 

• O espaço urbano: novos escritos sobre a cidade, livro de Ana Fani Alessandri  
Carlos (FFLCH, 2007). Disponível em: 
<http://www.gesp.fflch.usp.br/sites/gesp.fflch.usp.br/files/Espaco_urbano.pdf>. 
Acesso em: 20 out. 2018. 

http://www.gesp.fflch.usp.br/sites/gesp.fflch.usp.br/files/Espaco_urbano.pdf
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Nesta compilação de textos, a geógrafa nos oferece um modelo para se pensar a cidade 

como produto e ao mesmo condição das relações sociais estabelecidas historicamente, a fim de  

compreendermos como se constrói e se reproduz a segregação socioespacial nas cidades. 

• Políticas de habitação e preço da terra, artigo de Helena Menna Barreto Silva para a 
Revista Oculum (2000, número especial sobre Gestão da Terra e Habitação de Interesse 
Social). Disponível em: <http://periodicos.puc-campinas.edu.br/seer/index.php/oculum/ 
article/view/1746>. Acesso em: 20 out. 2018. 

Para pensarmos os fatores influentes no preço da terra, a arquiteta explora como os próprios 

investimentos públicos em alguns casos servem para aumentar o preço da terra e agravar o problema 

da lógica excludente na questão habitacional. 

http://periodicos.puc-campinas.edu.br/seer/index.php/oculum/article/view/1746
http://periodicos.puc-campinas.edu.br/seer/index.php/oculum/article/view/1746

