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Título: Paisagens: suas mudanças e seus problemas 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

As paisagens estão em constante transformação. Paisagens da cidade, do campo ou mesmo 

de florestas podem mudar ao longo do tempo, de maneira natural ou por ação humana. É possível 

pensarmos que algumas dessas transformações trazem melhorias, enquanto outras causam proble-

mas ao meio ambiente e à vida no local. Esta sequência didática estimula a reflexão sobre as mudanças 

nas paisagens, considerando a saúde humana, a preservação do meio ambiente e os impactos nele 

causados. 

Objetivos de aprendizagem 

• Perceber que as paisagens mudam com o tempo. 

• Distinguir as modificações nas paisagens que ocorrem de maneira natural e as provocadas 
pelos seres humanos. 

• Utilizar os conhecimentos históricos e geográficos para compreender como as atividades 
econômicas afetam as paisagens. 

•  Reconhecer os problemas ambientais causados por certas ações humanas. 

Objetos de conhecimento 

• Saúde auditiva e visual 

• Paisagens naturais e antrópicas em transformação 

• Impactos das atividades humanas 

• O “Eu”, o “Outro” e os diferentes grupos sociais e étnicos que compõem a cidade: os de-
safios sociais, culturais e ambientais da cidade em que se vive 

Habilidades abordadas 

• (EF03CI03) Discutir hábitos necessários para a manutenção da saúde auditiva e visual con-
siderando as condições do ambiente em termos de som e luz. 

• (EF03GE04) Explicar como os processos naturais e históricos atuam na produção e na mu-
dança das paisagens naturais e antrópicas nos seus lugares de vivência, comparando-os a 
outros lugares. 

• (EF03GE11) Comparar impactos das atividades econômicas urbanas e rurais sobre o ambi-

ente físico natural, assim como os riscos provenientes do uso de ferramentas e máquinas. 

• (EF03HI02) Selecionar, por meio da consulta de fontes de diferentes naturezas, e registrar 
acontecimentos ocorridos ao longo do tempo na cidade em que vive. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Paisagens e suas modificações 

Duração: cerca de uma aula de 50 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: individual. 

Recursos e/ou materiais necessários: lousa, giz de lousa, folhas de papel sulfite, lápis coloridos, lápis pretos, fotografias 
de paisagens naturais e com modificações humanas e naturais visíveis. 

Inicie a aula convidando três estudantes da turma para desenharem uma paisagem natural na 

lousa. Um deve decidir qual o tipo da paisagem (praia, floresta, mata aberta etc.) e os outros dois 

devem acrescentar um ou mais elementos naturais condizentes com ela. Verifique se existe voluntá-

rios para essa tarefa, que pode durar 10 minutos, aproximadamente. 

Após esse momento, pergunte aos estudantes quais fatores poderiam modificar a paisagem de-

senhada. Pode ser que eles não tenham ainda conhecimento prévio sobre isso. Então, explique-lhes 

que a modificação das paisagens ao longo do tempo pode ocorrer por diversos fatores, mas principal-

mente para atender às necessidades dos seres humanos, tais como construção de estradas, construção 

de moradias, expansão das cidades, instalação de fábricas e áreas de esporte e lazer, novas áreas de 

plantio e de pecuária, entre outras. Essa modificação pode ocorrer também por processos naturais, 

como chuvas, ventos, mudanças de temperatura, terremotos, tsunamis, erupção de vulcões, furacões 

etc., sendo que, no território brasileiro, temos apenas a influência da chuva, do vento e das diferenças 

de temperatura, entre as modificações citadas. Se possível, leve fotografias de paisagens: naturais, 

como praias desertas, montanhas ou rio com cachoeiras; modificadas pelo ser humano, como praias 

com edificações ao redor, montanhas com casas ou indústrias próximas a elas ou cachoeiras utilizadas 

para a instalação de barreiras hidroelétricas; e modificadas por fatores naturais, como florestas com 

árvores caídas por ventos fortes, paisagens alagadas em diferentes estações do ano. É importante co-

nhecer a história dessas paisagens para contar aos estudantes. 

Distribua uma folha de papel sulfite a cada estudante e peça que reproduzam o desenho da 

lousa com alguma modificação, como se algum dos acontecimentos citados tivesse ocorrido aí. Após 

o término dos desenhos, todos devem contar o que retrataram. Esse momento pode durar em torno 

de 30 minutos.  

Em seguida, nos 10 minutos restantes de aula, peça uma tarefa para casa: os estudantes deverão 

entrevistar um adulto e/ou idoso de seu convívio sobre as modificações que ocorreram no local em 

que eles vivem. Podem ser questões relacionadas à construção de pontes ou viadutos, de prédios pró-

ximos a casa deles, à derrubada de áreas verdes ou, ainda, relacionadas a eventos naturais, como 

ocorrência de chuvas fortes e períodos de secas. A proposta desta atividade é reforçar a concepção de 

que as paisagens são alteradas, além de aproximar os estudantes da memória e da história do lugar 

em que vivem. É importante que os estudantes anotem o que descobriram e a época à qual a pessoa 
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entrevistada está se referindo. Acrescente algumas perguntas obrigatórias para a turma fazer às pes-

soas que serão entrevistadas: 

1. Você acha que existe poluição visual em sua cidade? Era assim no passado? 

2. Você notou alguma diferença na intensidade dos ruídos (de máquinas e veículos, por 

exemplo) com o passar do tempo? 

3. Você notou alguma diferença na qualidade do ar? Quais os motivos que provocaram ou 

reduziram a poluição do ar em sua região caso tenha ocorrido? 

Se possível, os estudantes também podem pesquisar fotografias e informações adicionais, em 

revistas, livros e na internet, sobre as paisagens de seu convívio em outras épocas. No caso de pesqui-

sas pela internet, é aconselhável que as façam com a ajuda de um adulto responsável. 

 

Aula 2 – Possíveis soluções 

Duração: cerca de uma aula de 50 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: individual e, posteriormente, em grupos de quatro. 

Recursos e/ou materiais necessários: anotações da tarefa de casa, lousa e giz de lousa, folhas de papel sulfite, lápis pre-
tos. 

Inicie a aula solicitando aos estudantes que mostrem suas anotações sobre a tarefa pedida na 

aula passada. Organize uma roda de conversa de, aproximadamente, 15 minutos com os estudantes 

para que possam expor os pontos que considerarem mais importantes de suas pesquisas. Após esse 

momento, comece uma breve explicação, que pode durar cerca de 10 minutos, sobre o impacto da 

ocupação humana e das atividades econômicas, tanto nas cidades quanto no meio rural. Nas cidades, 

pode ocorrer a diminuição das áreas verdes para a construção das indústrias ou de condomínios co-

merciais e residenciais; produção excessiva de resíduos pelo comércio ou serviços; poluições atmosfé-

rica, sonora e visual pela emissão de gases das fábricas, aumento do sons e excesso de elementos 

ligados à comunicação visual, respectivamente. A poluição visual pode trazer ainda como consequên-

cias o desconforto da visão e o desvio da atenção de motoristas e pedestres. No campo, a ocupação 

humana e os impactos das atividades econômicas podem associar-se ao desmatamento de áreas para 

a produção agrícola ou criação de animais; poluição das águas; esgotamento do solo. 

Para os 25 minutos restantes da aula, proponha uma atividade. Inicialmente, questione os es-

tudantes sobre os sons e as imagens ao redor da escola, deixando que exponham seus pensamentos. 

A seguir, saliente evidências que indicam poluição sonora e visual e suas consequências para a saúde 

humana. 
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Organize os estudantes em grupos de quatro estudantes e peça que desenvolvam a seguinte 

proposição e escrevam sobre ela: “Vocês são responsáveis por um espaço com paisagens naturais, mas 

nele precisam desenvolver atividades econômicas que modificarão esse espaço. Por isso, precisam se 

preocupar com as consequências dessas mudanças sobre a saúde das pessoas e sobre o meio ambi-

ente. O que vocês fariam?”. A proposta da atividade é estimular os estudantes a refletir sobre a temá-

tica, e não buscar solução dos problemas de impacto ambiental. Quando terminarem a atividade, peça 

que um representante de cada grupo exponha o consenso do grupo.  

 

Aferição da aprendizagem 

O acompanhamento da aprendizagem deve ser realizado de forma contínua, durante todo o 

processo. Busque analisar, por exemplo, se o estudante: 

1. Compreendeu que as paisagens podem ser alteradas por causas naturais ou pela ação humana.  

2. Refletiu sobre as modificações em seu local de vivência percebidas por adultos e/ou idosos de seu 
convívio. 

3. Percebeu que algumas modificações provocadas pelo ser humano causam problemas ambientais. 

4. Compreendeu que os diferentes tipos de poluição (do ar, da água, sonora e visual) podem gerar 
consequências na saúde dos seres humanos. 

É importante que, ao final de cada etapa, existam momentos de autoavaliação para que o es-

tudante possa refletir sobre os próprios momentos de aprendizagem. 

São exemplos de questões de autoavaliação: 

• Desenvolvi atitudes de colaboração e cooperação junto aos colegas, permitindo que todos 
participassem da atividade proposta? 

• Respeitei as diferentes opiniões de meus colegas durante as atividades sugeridas?  

• Respeitei meus pais ou adultos e/ou idosos responsáveis ao realizar a entrevista sobre as 
modificações nas paisagens? 

• Cumpri os prazos das tarefas solicitadas pelo professor? 

• Pesquisei materiais fora de sala de aula?  

• Perguntei ao professor quando não compreendi alguma explicação sobre a aula? 

Você pode também organizar as questões em formas de quadros com as colunas “Sim”, “Às 

vezes” e “Nunca”, para que os estudantes consigam mensurar seu desempenho e suas opiniões, po-

dendo identificar problemas dentro da sala de aula.  
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Questões para auxiliar na aferição 

1. Complete a frase sobre as paisagens e suas mudanças. 

A paisagem sofre diversas ________________ promovidas por processos naturais e pela ação humana. 
Algumas vezes, o ser humano pode provocar problemas ambientais, como a ________________ do ar 
e da água. O excesso de propagandas pode causar poluição ________________ e o excesso de ruídos, 
a poluição ________________. 

2. Marque as frases que contêm afirmações verdadeiras sobre as transformações na paisagem. 

(  ) Toda alteração na paisagem é provocada pela ação do ser humano. 

(  ) É possível reconhecer elementos de épocas diferentes em uma mesma paisagem. 

(  ) As mudanças na paisagem nunca afetam a saúde humana. 

(  ) As atividades econômicas podem impactar tanto as áreas urbanas quanto as áreas rurais. 

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que os estudantes completem da seguinte forma: 

A paisagem sofre diversas transformações/modificações promovidas por processos naturais e pela 
ação humana Algumas vezes, o ser humano pode provocar problemas ambientais, como a poluição do 
ar e da água. O excesso de propagandas pode causar poluição visual e o excesso de ruídos, a poluição 
sonora. 

2. Espera-se que os estudantes assinalem apenas as alternativas: 

(x) É possível reconhecer elementos de épocas diferentes em uma mesma paisagem. 

(x) As atividades econômicas podem impactar tanto as áreas urbanas quanto as áreas rurais. 


