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BLOCO 1 - UP 1 - MÓDULO: IDENTIDADE

Quem é você?

Quem somos nós?

Máscara (Pitty)
Diga quem você é, me diga
Me fale sobre a sua estrada
Me conte sobre a sua vida
Tira a máscara que cobre o seu rosto
Se mostre e eu descubro se eu gosto
Do seu verdadeiro jeito de ser
Ninguém merece ser só mais um bonitinho
Nem transparecer...
Consciente ou inconseqüente
Sem se preocupar em ser adulto ou criança
O importante é ser você
Mesmo que seja estranho, seja você
Mesmo que seja bizarro, bizarro, bizarro
Meu cabelo não é igual
A sua roupa não é igual
Ao meu tamanho, não é igual
Ao seu caráter, não é igual
Não é igual, não é igual...

Quem é você?
Todo mundo tem um nome
Todo mundo tem um jeito de ser...
Um jeito de olhar
De falar, de sorrir.
Um jeito de se zangar, de reclamar, de brigar,
Um jeito de trabalhar, de namorar, de dormir
Um jeito de andar, de correr e de se virar.
Um jeito de ficar quieto
Um jeito de se divertir, de gostar, de namorar
Um jeito de viver ...
Tantos jeitos de ser ...
Todo mundo tem um jeito de ser.
E você como é o seu jeito de ser.
Quem é você ?
Fonte das imagens: www.multirio.rj.gov.br/sec21. Acessado em 27/11/2008
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Você e seu colega ao lado têm um nome, vivem em família, trabalham ou vivem do
trabalho de alguém. Estão sujeitos às normas e leis.
Cada um de nós tem uma história de vida: nascemos em algum lugar, crescemos,
brincamos, choramos, amamos e... morremos!
Mas não só temos um nome ou vivemos em família ou trabalhamos e cumprimos
normas e leis externas. Você é alguém sujeito da História porque possui uma história de
vida da qual é o personagem principal.
Converse com seu colega ao lado; conte a sua história de vida, escutando, também,
a história de vida dele ou dela. Observe fatos comuns em suas vidas. Você percebeu que
existem semelhanças e diferenças entre suas histórias de vida?

Observe que as semelhanças e diferenças caracterizam o indivíduo coletivamente.
Você faz parte de uma sociedade!
Mas, apesar destas semelhanças e diferenças, você é um ser único no mundo e
tem um valor imensurável!

Um conjunto de dados como nome, local de nascimento, filiação, etnia, classe,
gênero é que marca nossa identidade. A identidade, que se expressa na maneira de ser
e no modo como cada um de nós se percebe no mundo, é construída no convívio com os
outros, na vida social e cultural. No mundo de hoje, com tantas possibilidades de trocas e
de acesso às informações, mas também com tantas desigualdades e injustiças, nós nos
percebemos sendo muito diferentes por causa de nossos jeitos, dos lugares onde
vivemos, das condições de vida e dos projetos que construímos. Nossa identidade está
em construção contínua, mudando e se diversificando ao longo de nossa vida por causa
das experiências vividas.

Identidade é um conjunto de elementos que caracterizam a pessoa,
regionalmente ou nacionalmente, como a língua, a religião e os costumes.

Existem documentos básicos que confirmam a existência da pessoa perante o
Estado e as leis. Com isso passamos a ser reconhecidos como cidadãos, que fazemos
parte de uma sociedade, sociedade que possui determinadas regras criadas para serem
seguidas por todos.
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No Brasil, diferentes documentos nos identificam, revelando nossos diferentes
papéis sociais: somos trabalhadores, eleitores, contribuintes, motoristas. Somos uma só
pessoa com muitos modos de ser. Veja alguns deles:
CERTIDÃO DE NASCIMENTO
Com a Certidão de Nascimento, obtemos as outras documentações básicas, como carteira de identidade, CPF, etc., além de
ser necessária para o cadastro em programas governamentais, como Bolsa Família, matrícula em escolas, trabalhar com carteira
assinada. Por isso ela é muito importante.
Onde e como obter – É gratuita. Os pais devem comparecer ao Cartório de seu município ou do município mais próximo e
solicitar o registro. Devem estar munidos do documento que o hospital forneceu quando a criança nasceu (original da via amarela
da declaração de nascido vivo) e documento de identificação dos pais (certidão de nascimento, carteira de identidade ou de
trabalho).
Observação: Caso você tenha entre 12 e 18 anos incompletos e ainda não foi registrado, seus pais são os “declarantes”
perante o Registro Civil e se não forem casados oficialmente, os dois devem comparecer ao cartório portando: 1) documento de
identificação (Certidão de Nascimento, Carteira de Identidade ou de Trabalho); 2) todos os papéis oficiais que o adolescente possua
(carteira de vacina, etc.); 3) duas testemunhas, com seus documentos de identidade para que possam confirmar os dados da
pessoa a ser registrada.
Caso você tenha 18 anos ou mais e não foi registrado, você será o próprio “declarante” perante o registro civil e deverá
comparecer ao cartório levando algum papel oficial que comprove a sua identidade (declaração de batismo ou caderneta de vacina,
por exemplo) e duas testemunhas que possam confirmar o nome, a filiação e a idade.

CARTEIRA DE IDENTIDADE – RG (Registro Geral)
Todo brasileiro poderá requerer a carteira de identidade (RG). A primeira via é gratuita, em alguns estados, e o prazo de
emissão é de um dia a um mês.
Onde e como obter – Nos Postos de Identificação – no RJ, Detran, Secretaria de Estado de Segurança Pública – ou um
Serviço de Atendimento ao Cidadão de seu Estado, levando Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento (original).

TÍTULO DE ELEITOR
O Título de Eleitor é o documento básico para que o cidadão escolha seus representantes políticos, a partir dos 16 anos. É
documento importante para requerer o CPF.
Onde e como obter – Nos Cartórios ou Postos Eleitorais de sua Cidade, levando documento público que comprove sua
idade e nacionalidade, ou seja, carteira de identidade ou certidão de nascimento ou de casamento, comprovante de residência e,
para os homens, certificado de quitação do Serviço Militar (não podendo estar prestando o serviço militar obrigatório).

CPF – CADASTRO DE PESSOA FÍSICA
Qualquer pessoa pode solicitar uma Inscrição no CPF. Em até 40 dias, o cartão será enviado para o endereço fornecido.
Onde e como obter – Portando Carteira de Identidade e Título de Eleitor, você deve se dirigir a uma das agências da Caixa
Econômica Federal, do Banco do Brasil ou do Correios.

CARTEIRA DE TRABALHO
INDISPENSÁVEL para o Trabalhador por nela serem registradas informações sobre a nossa vida de trabalho, garantindonos o acesso a direitos sociais, entre outros: FGTS, seguro desemprego, etc.
Onde e como obter – Portando original ou cópia de documento comprovante da filiação e local de nascimento, ou seja: da
Carteira de Identidade ou da Certidão de Nascimento.
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES
1.

Agora, em seu caderno, escreva a sua história de vida: seu nome completo, data de
nascimento, filiação, localidade de nascimento, divertimentos preferidos, primeira
escola, primeiro trabalho e outras informações que julgar interessantes.

2.

Ao desenvolver este trabalho, você utilizou dois modos de comunicação: o escrito
(registro no caderno) e o oral (a conversa com o colega). É desta maneira que
construímos a nossa história.
Volte ao texto em que você contou a sua história. Faça uma comparação entre como
você era e como é atualmente. Ocorreram mudanças? Quais?
Alguma coisa continua igual? O que você gostaria que tivesse mudado?
Registre estas observações em seu caderno sob a forma de um texto.

3.

Como ser único e atuante na sociedade em que vive, você cria, partilha, erra, acerta,
aprende, se entusiasma, canta, sonha,... vai se construindo...vai sendo você.

De acordo com suas aptidões, entusiasmos, sonhos... tristezas... recorte de jornais e
revistas, ilustrações e palavras que o identifiquem como ser único no mundo.
Cole numa folha, a seu modo. Faça a sua “Carteira de Identidade”.
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BLOCO 1 - UP 1 - MÓDULO: MEMÓRIA

O que é memória? Você tem boa memória? É importante ter memória?
Para que serve a memória? É possível apagar a memória?

Como nossos pais (Belchior)
Não quero lhe falar meu grande das coisas que aprendi nos discos
quero te contar como vivi e tudo o que aconteceu comigo
Viver é melhor que sonhar
Eu sei que o amor é uma coisa boa
Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa
Por isso cuidado meu bem, há perigo na esquina
Eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens

Para abraçar seu irmão e beijar sua menina, na rua
É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz
Você me pergunta sobre minha paixão,
Digo que estou encantado com uma nova invenção
Eu vou ficar nesta cidade não vou voltar pro sertão
Pois vejo vir vindo no vento o cheiro da nova estação
Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração
já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida
Na parede da memória esta lembrança é o quadro que dói mais

Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos
ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais
Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam não
Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém
Você pode até dizer que eu tô por fora ou então que eu estou inventando
Mas é você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem

Hoje eu sei que quem me deu uma idéia e uma nova consciência em juventude
tà em casa, guardado por Deus, contando o vil metal
Minha dor é perceber que apesar de tudo, tudo o que fizemos,
ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais ...
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Muitas vezes, em nossas conversas, fazemos referências a situações passadas: um
lugar que visitamos, uma pessoa que vimos, uma situação que experimentamos, ou seja,
estamos sempre usando nossa memória. E, às vezes, algumas pessoas se lembram de
coisas que muita gente já esqueceu. Então dizemos que essas pessoas têm “boa
memória”!
E você, tem boa memória?
Em todos os momentos de nossas vidas nos deparamos com lembranças e
esquecimentos. Isto ocorre porque somos capazes de elaborar memórias. Estas
memórias podem ser individuais ou coletivas.

Em geral, as memórias individuais (ou pessoais) são construídas a partir do espaço
familiar, quando selecionamos e organizamos nossas lembranças. Este conjunto de
lembranças nos identifica porque está carregado de afetos, sentimentos alegres e tristes,
sensações de prazer ou repúdio.

Inicialmente, a família e o bairro são os espaços que fornecem a matéria-prima de
nossa memória individual. As comemorações, celebrações e ritos como batizados, enterros,
aniversários, casamentos e as festas de rua ficam marcados na nossa vida. Estas marcas
compõem nossa memória. É comum nos depararmos com cheiros, com fatos ou pessoas
que nos levam a fazer uma verdadeira viagem para algum lugar no passado que só nós
sabemos, mas que cada um de nós é capaz de fazer. Isso é memória.

Com o tempo aprendemos que é possível resgatar, preservar e organizar nossas
memórias. Ainda crianças, temos nossas primeiras experiências ligadas à formação da
memória quando, por exemplo, juntamos, organizamos e colecionamos figurinhas,
chaveiros, fotos e outros objetos. E quando crescemos, onde guardamos nossa memória?

Estas relações, passado-presente, cheias de história e emoções, são muito
importantes e necessárias para a nossa formação como pessoa e como cidadão. Por
isso, dizemos que a memória está ligada à identidade de pessoas e de grupos. Enquanto
a memória individual identifica uma história de vida, a memória coletiva identifica um
grupo – familiar, comunitário ou nacional.
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Fonte: http://buracosdabaltazar.zip.net/images/31seg_charge_bier.jpg. Acessado em 23/11/2008

Neste processo de composição da nossa memória coletiva vamos reconhecendo
elementos como as linguagens, as relações no trabalho, os patrimônios, os calendários,
os heróis e heroínas e nos damos conta que nossa cultura e nossa identidade coletiva
compõem a memória nacional.

A memória carrega informação.

Desta forma, quanto mais memória nós temos,

maior é nossa capacidade de entender as relações, as realidades, e as histórias que
vivemos. Ter a memória organizada é um trabalho muito importante, pois mexe com a
vida de um povo e pode nos ajudar a evitar erros vividos e experiências infelizes.

Deu para perceber como é importante guardar e manter viva nossa memória?

Você já parou para pensar quem é responsável por guardar e organizar a memória
de um povo? Certamente já ouvimos dizer que “o povo esquece rápido as coisas, que
brasileiro não tem memória”. Será? Se o povo brasileiro não tem memória, como alguns
dizem, é porque alguém apagou esta memória, e aí vem outra pergunta: Por que alguém
apagaria a memória de um povo?
Atualmente, a vida está tão acelerada e é tanta coisa acontecendo, que fica muito
difícil conhecer e guardar tudo o que acontece. É muita informação.

Então é necessário escolher o que é mais importante para ser guardado e lembrado,
ou seja, é preciso selecionar para compor a memória e, para isso, é preciso ter acesso a
jornal, rádio, televisão, computador, cinema, teatro, escola... quer dizer, não é uma tarefa
para quem quer, é para quem pode e para quem tem acesso àqueles meios.
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Numa sociedade que mantém milhões de analfabetos, empobrecidos e excluídos, a
tarefa de selecionar, e compor, a memória nacional fica nas mãos de poucas pessoas.
Desta forma, este pequeno grupo, que concentra poder e informação, acha-se no direito
de fazer a seleção e a organização da memória, de acordo com seus interesses.
Assim, não só se apagam da memória, especialmente da coletiva, tudo e todos que
possam ameaçar esta estrutura perversa e excludente, como também se constrói,
conseqüentemente, a idéia de que memória não é coisa importante.
Por isto, vemos muitos espaços reservados à memória nacional como museus,
memoriais, monumentos, arquivos, bibliotecas e parques pouco freqüentados pelas
classes populares e com acesso limitado por catracas, roletas, bilheterias e cercas, além
do sentimento, ou ideia, de que frequentar aqueles espaços é coisa de rico, da elite e não
de pobre. Esta situação, em outras palavras, retrata a privatização de alguns bens
públicos e só contribui para a manutenção das bases da desigualdade social que temos.
Acreditando na possibilidade e na necessidade de uma sociedade fraterna e justa,
precisamos, além de lutar pela construção, manutenção e conservação da nossa
memória, lutar pela sua socialização.
Este, sem dúvida, é um desafio que não pode sair da parede das nossas memórias!

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

1.

Vamos fazer o seguinte exercício: A memória é uma parede e as lembranças são os
quadros que enfeitam esta parede. Escreva em seu caderno:
x

Quais seriam os quadros que você penduraria na parede da sua memória?

x

Quais seriam os quadros que você penduraria na parede da memória do
Brasil?

2.

Como as pessoas são diferentes, as memórias tendem a ser diferentes. Em sua
opinião, o que contribui para que existam as diferenças entre as pessoas e suas
memórias?

3.

Você já colecionou ou coleciona alguma coisa? Se já, explicar o que e como você
organiza esta coleção.

4.

Existem situações que mexem muito com nossa memória. Escreva em seu caderno
algumas situações, objetos ou símbolos que ajudam a ativar sua memória.
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BLOCO 1 - UP 1 - MÓDULO: CULTURA

Cultura ou Culturas? O que é Cultura?
Cultura Popular ou Cultura Erudita? Você tem cultura?

Os Índios Guaranis e os Kayapó
Nenhuma criança tem tanta liberdade e independência quanto as indígenas.
São respeitadas como adultos e amadas como crianças. O nascimento em ambas as
tribos é muito festejado. Para os guaranis, elas são quase sagradas, pois reencarnam
parentes mortos. Para os Kayapó, o número de filhos indica a posição social dentro da
comunidade (…)
A roupa do Kayapó é a pintura do seu corpo. Traços, formas e cores impressos na
pele identificam a idade e o número de filhos de cada um. Os Guaranis preferem a música
para se expressar. Mais do que uma comida indispensável, o milho marca todo o
calendário religioso dos Guaranis. Já os Kayapó, além do milho não dispensam uma boa
mandioca, de preferência assada. “Eles detestam alimentos cozidos em água quente.”
(Revista Nova Escola Abril/1999)
As informações que a leitura do texto trouxe podem não ser novidade para você.
Mas ele desfaz a ideia, que muitos de nós temos, de que as culturas dos povos
indígenas brasileiros é uma coisa só. Que todos vivem do mesmo jeito, que suas histórias
são iguais, têm o mesmo tipo físico e até de que a língua é única. Quer um exemplo?
Aprendemos desde crianças que os índios chamam suas casas de ocas. Oca é casa na
língua Tupi. Mas há, aproximadamente, uma centena de línguas e dialetos falados pelos
povos indígenas, atualmente no Brasil. No passado, só no território do que é hoje o
Estado do Rio de Janeiro, as tribos que aqui viviam falavam, pelo menos, vinte idiomas
diferentes. Também não podemos esquecer que mesmo a construção e a organização
das casas nas aldeias eram, e ainda o são, diferentes. Porque dependem da maneira de
viver de cada grupo.
Ainda nos dias de hoje, observamos que, apesar da diversidade das tribos
indígenas, é comum se simplificar e generalizar um conhecimento sobre as culturas de
povos que, mesmo não letrados, apresentam uma organização e sofisticação de saberes
que, sequer imaginamos, como se fossem todas iguais. Por outro lado, temos muito mais
informação sobre os povos europeus.
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Entendemos que portugueses, espanhóis, ingleses falam línguas diferentes.
Sabemos mais das suas histórias. Quem nunca ouviu falar de Hércules ou de
Chapeuzinho Vermelho? Ou das religiões cristãs? Há uma valorização muito maior das
culturas destes povos “civilizados”. Não é por acaso que isto acontece, já que o Brasil,
assim como todo o continente americano, foi colonizado pelos europeus.

Fonte: http://www.scielo.br/img/revistas/ea/v19n53/24091f1.jpg . Acessado em 23/11/2008

Nós, seres humanos, fazemos parte da natureza, mas, ao longo da história, fomos
produzindo cultura. Mas, afinal, o que é cultura?
Cultura é um conjunto de experiências desenvolvido no modo de vida de certo grupo social.
Esse modo de vida se relaciona com as condições estabelecidas com o meio natural.

Um mesmo espaço físico produz relações diferenciadas. Podemos imaginar, por
exemplo, o que significa a praia para um turista ou para um pescador. Assim, a cultura
agrupa os costumes, as crenças, as religiões, as artes, as técnicas de trabalho e a
linguagem de uma determinada sociedade num determinado tempo e espaço.
Observando fotografias antigas, visitando museus, lendo livros e percorrendo lugares
como, por exemplo, prédios antigos, percebe-se o quanto a vida dos brasileiros se
transformou: vestimentas, moradias, tecnologias e diversões.
Por outro lado, se tivermos a oportunidade de visitar outras cidades constataremos
que o modo de vida também se diversifica, num mesmo tempo e em espaços diferentes.
Desta maneira, não é difícil concluir que os povos são culturalmente diferentes no tempo
e no espaço.
É possível que ao nos vermos diante de uma cultura diferente da nossa tenhamos, num
primeiro momento, uma sensação de estranhamento, o que é natural. Porém, é necessário ter
cuidado para que não façamos um julgamento de valor, pois poderemos cair no risco de ter uma
visão preconceituosa e etnocêntrica do modo de viver do outro.
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O etnocentrismo acontece quando um grupo social valoriza a sua cultura, desvalorizando a
cultura de outro grupo, a diferença cultural é vista como inferioridade. Esse comportamento é
adotado, até hoje, para justificar a exploração de um grupo, etnia ou país sobre outro.
Experimente descobrir junto aos seus colegas e professor (a) as diferenças culturais
que existem no grupo. Os modos de falar, de fazer a comida, as danças e histórias. Você
vai se surpreender e perceberá que não somos melhores (nem piores), mas apenas
diferentes e é, justamente, esta, a nossa grande riqueza.
Cultura
“Chama-se cultura tudo o que é feito pelos homens, ou resulta do trabalho deles e de seus pensamentos”. Por
exemplo, uma cadeira está na cara que é cultural porque foi feita por alguém. Mesmo o banquinho mais vagabundo, que
mal se põe em pé, é uma coisa cultural. É cultura, também, porque foi feita pelos homens, uma galinha. Sem a
intervenção humana, que criou os bichos domésticos, as galinhas, as vacas, os porcos, os cabritos, as cabras não
existiriam. Só existiriam animais selvagens.
Uma casa qualquer, ainda que material, é claramente um produto cultural, porque é feita pelos homens. A
mesma coisa se pode dizer de um prato de sopa, de um picolé ou de um diário. Mas estas são coisas de cultural
material, que se podem ver, medir, pesar. Há também, para complicar, as coisas da cultura imaterial, impropriamente
chamadas de espiritual – muitíssimo mais complicadas.
A fala, por exemplo, que se revela quando a gente conversa e que existe independentemente de qualquer boca
falante, é criação cultural. Aliás, a mais importante. Sem a fala, os homens seriam uns macacos, porque não poderiam
se entender uns com os outros para acumular conhecimento e mudar o mundo como temos mudado. A fala está aí,
onde existe gente, para qualquer um aprender. Aprende-se, geralmente, a da mãe. Se ela é uma índia, aprende-se a
falar a fala dos índios, dos Xavantes, por exemplo. Se ela é uma carioca, professora, moradora da Tijuca, a gente
aprende aquele português lá dos tijucanos. Mas, se você trocar a filhinha da índia pela filhinha da professora, e criar,
bem ali, na praça Saens Peña, ela vai crescer como uma menina qualquer, tijucana. dali mesmo. E vice versa, o mesmo
ocorre se a filha da professora for levada para a aldeia Xavante: ela vai crescer lá como uma xavantinha perfeita –
falando a língua dos Xavante e xavanteando muito bem, sem, nem mesmo, saber que há tijucanos.
Além da fala, temos as crenças, as artes, que são criações culturais, porque são inventadas pelos homens e
transmitidas uns aos outros através das gerações. Elas se tornam visíveis, se manifestam através de criações artísticas,
ou de ritos e práticas – o batizado, o casamento, a missa -, em que a gente vê os conceitos e as idéias religiosas ou
artísticas se realizarem.
E essa separação de coisas cósmicas, as coisas vivas, coisas culturais, ajuda à gente de alguma forma? Sei
não. Se não ajuda, diverte. É melhor do que decorar um dicionário, ou aprender datas. Você não acha?”
Darcy Ribeiro
Fonte: Trecho do livro "Noções de Coisas". São Paulo, FTD, 1995
http://www.eja.org.br/cadernosdeeja/culturaetrabalho. Acessado em 23/11/2008

Fonte: www.radiosudeste.com.br/blog/wp-content/uploads/2007/10/cultura.PNG
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES
1.

Agora vamos ver como a fala pode expressar diferentes identidades culturais dentro
da nossa sociedade. Identifique, nos depoimentos abaixo, a origem da pessoa. Se
ela é do Ceará ou de Minas Gerais.

“Bem de manhãzinha, o povo todo aprumado pra lida, e Zé Cirilo, invocado, já
cismava, troncho de saudade, pensando em seu dengo. Um xodó mais brabo que o
tinhoso, mais virado da moléstia que o cabrunco, campeava no seu peito valente,
feito pai-de-chiqueiro ou malhada desembestada nas capoeiras desses mundão de
meu Deus sem porteira.”

“Arreda esse trem qui num tem lugá nem pra magrelim”
Fonte: Trechos do livro Martins, M. Somos Todos Diferentes! Convivendo com a Diversidade, São Paulo, Moderna, 2001

2.

Os ditos populares que você vai ler, logo abaixo, vão mexer com o seu imaginário.
Apresente os significados culturais dos ditos. Você vai perceber que eles podem ter
vários significados. Algum desses ditos é de seu conhecimento? Qual deles você
costuma dizer? Aponte algum de seu conhecimento que não esteja na lista.
x

Pão-pão, queijo-queijo

x

Pão duro

x

Sem sal

x

Mamão com açúcar

x

Milho no papinho, pé no caminho

x

Angu de caroço

x

Lua de mel

x

Farinha pouca, meu pirão primeiro

x

Descascar um abacaxi

x

Dar banana

x

Sobrou pra mim o bagaço da laranja
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BLOCO 1 - UP 1 - MÓDULO: TEMPO

Como percebemos o tempo? Como usamos o tempo que temos?
Somos senhores do nosso tempo?
Como o tempo é percebido pelos diversos grupos humanos?

Quanto tempo o tempo tem?
Tudo tem seu tempo, momento oportuno para todo propósito debaixo do sol.
Tempo de nascer,
tempo de morrer;
tempo de plantar,
tempo de arrancar a planta.
Tempo de matar,
tempo de sarar;
tempo de destruir,
tempo de construir.
Tempo de chorar,
tempo de rir;
tempo de gemer,
tempo de bailar.
Tempo de atirar pedras,
tempo de recolher pedras;
tempo de abraçar,
tempo de separar.
Tempo de buscar,
tempo de perder;
tempo de guardar,
tempo de jogar fora.
Tempo de rasgar,
tempo de costurar;
Tela do artista espanhol Salvador Dali, pintada em
tempo de calar,
1931, chamada de Persistência da memória
tempo de falar.
Tempo de amar,
Tempo de odiar
Tempo de guerra
tempo de paz.
( Eclesiastes 1:4-5;3:1-8 )
Fonte: http://www.infopedia.pt/persistencia-da-memoria-(pintura). Acessado em 23/11/2008

Entender o tempo não é coisa fácil. Embora o tempo faça parte de tudo na nossa
vida, às vezes o percebemos e o sentimos de forma diferente. Podemos falar em tempo
cronológico, que significa pôr os fatos na ordem, antes ou depois do outro, de acordo com
a data em que ocorreram. Há o tempo psicológico, que é aquele que parece demorar
mais, ou menos, do que realmente é, e outros.
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É comum, também, ouvirmos coisas do tipo: “No meu tempo de criança ...”; “No
meu tempo era tudo melhor...”; “ Naquela época, os estudantes ... “, o que nos faz ver que
as coisas mudaram ou permaneceram, sentimos a passagem do tempo. Quando
observamos o dia-a-dia dos trabalhadores no campo e na cidade percebemos que cada
um tem uma maneira diferente de lidar com o tempo, um ritmo diferente de trabalho.

Como podemos ver, é possível, então, relacionarmos a idéia de tempo com as
percepções de mudanças, com a duração dos acontecimentos e, também, com os ritmos
de tempo, ordenando a vida das pessoas.

Na nossa sociedade, o ritmo da vida segue uma lógica própria nos dando a
impressão de que não temos tempo para nada:
Capitão de Indústria (Marcos Vale)
Eu às vezes fico a pensar
Em outra vida ou lugar
Estou cansado demais
Eu não tenho tempo de ter
O tempo livre de ser
De nada ter que fazer
É quando eu me encontro perdido
Nas coisas que eu criei
E eu não sei
Eu não vejo além da fumaça
O amor e as coisas livres, coloridas
Nada poluídas

Eu acordo p'rá trabalhar
Eu durmo p'rá trabalhar
Eu corro p'rá trabalhar
Eu não tenho tempo de ter
O tempo livre de ser
De nada ter o que fazer
Eu não vejo alem da fumaça que
Passa
E polui o ar
Eu nada sei
Eu não vejo alem disso tudo
O amor e as coisas livres, coloridas
Nada poluídas

As noções do que representa o tempo variam de acordo com os grupos humanos.
Como você sabe cada grupo humano cria a sua própria forma de viver. Logo, a maneira
como cada povo percebe o tempo é, também, própria deste povo:
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Tempo indígena
Janeiro, chove muito. Nesse mês quem tem filho rapaz, acima de 14 anos, fica em reclusão.
Fevereiro, as pessoas que têm roças fazem cercas de paus roliços em volta da roça para as
plantas não serem destruídas pelos porcos do mato. Nesse período, fica difícil a pescaria.
Março, as pessoas costumam construir suas casas.
Abril, as pessoas que fizeram suas casas arrancam o sapé para cobri-las.
Maio, os rapazes que entraram em reclusão são soltos para começarem a lutar para a
preparação do Kuaryp.
Junho, as aldeias que se juntaram com a aldeia onde será realizado o Kuaryp farão à
entrega do polvilho.
Julho é a época da desova de tracajá e começam os preparativos para a festa do Kuaryp.
Agosto, época da festa do Kuaryp.
Setembro, início das primeiras chuvas.
Outubro, época que as frutas do pequi começam a cair.
Novembro, época que os rios começam a encher.
Dezembro, as pessoas das aldeias do Alto Xingu fazem vários tipos de festas.

A idéia que temos de tempo climático, com as estações do ano e suas
temperaturas respectivas deve ser bem pensada por nós, pois, também, esta noção não
é percebida e sentida da mesma forma em todos os lugares:

Tempo regional
No Brasil, a estação mais fria do ano começa no dia 21 de junho e vai até 21 de setembro. Como o país é muito
grande, em algumas regiões quase não faz frio ou ele ocorre em épocas diferentes. Na Região Sul, as temperaturas
podem ficar abaixo de zero e até nevar. Enquanto isso, no Norte e no Nordeste, parece verão, com calor e poucas
chuvas. O inverno, que é a época mais chuvosa, acontece geralmente entre os meses de fevereiro e maio. Com a
chuva o ar fica mais fresco e a temperatura cai um pouco. Já na Região Centro-Oeste, apesar de ser inverno, o clima é
quente e chove pouco. Quem mora no Sudeste tem de se preparar para tudo nessa época: pode esfriar e chover, mas
às vezes sai o sol e esquenta bastante.
Fonte: http://recreionline.abril.com.br/generico/busca.Acessado em 23/11/2008

A noção de tempo também pode ter um sentido de memória, ou de fases das nossas
vidas, marcada nas nossas lembranças. Quando criança, nossa noção de tempo é
diferente da percepção de um adulto. Aquilo que nos faz perceber a passagem do tempo,
quando ainda pequenos, é próprio do mundo da criança e tem a ver com seus interesses:
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O tempo da vida
“ [...] Sentei perto do meu irmãozinho e falei com calma:
- Peraí que eu vou pensar num brinquedo.
Mas logo, logo a falada inocência passou voando numa nuvem branca que agitou as folhas das árvores, os
capinzais do valão... Um sorriso iluminou seu rosto maltratado.
- Foi você quem fez isso, Minguinho?
- Eu não!!
- Ah que beleza, então é o tempo do vento que está chegando.
Na nossa rua havia tempo de tudo. Tempo de bola de gude. Tempo de pião. Tempo de colecionar figurinhas de
artistas de cinema. Tempo de papagaio, o mais bonito de todos os tempos. Os céus ficavam de todos os lados repletos
de papagaios de todas as cores. Papagaios lindos de todos os feitios. Era a guerra no ar. As cabeçadas, as lutas, as
laçadas e os cortes.
As giletes cortavam as linhas e lá vinha um papagaio rodopiando no espaço, embaraçando a linha do cabresto
com a cauda sem equilíbrio, era lindo tudo aquilo. O mundo se tornava só das crianças da rua. De todas as ruas de
Bangu. [...]
Trecho do Livro: VASCONCELOS, J.M. “Meu pé de laranja lima”, São Paulo, Melhoramento, 2003.

Uma mesma época pode representar tempos diferentes na vida dos grupos
humanos. Muitas vezes falamos e ouvimos que “tal povo parece que está na Pré-História”
e que “fulano está na era da robótica”. Será que todos os povos têm de viver o mesmo
momento?

O tempo histórico é o tempo da construção da vida do homem. Ele não obedece
um padrão, ele não é contínuo. Podemos, sim, dizer que cada povo tem o seu próprio
tempo e vive o seu próprio tempo num ritmo que ele mesmo determinou.

Não é o simples correr do tempo, o tempo cronológico, que vai fazer com que um
povo alcance determinado estágio de desenvolvimento. Cada povo caminha de acordo
com a sua cultura.

Podemos dizer, com certeza, que neste exato momento temos vários povos vivendo
a mesma realidade histórica e outros vivendo de forma parecida com a dos primeiros
humanos. Os tempos históricos não são únicos, eles são diversos.
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES
1. Observando as imagens, responda em seu caderno:
x O que provoca mudanças na história dos povos: o tempo ou o homem? Por quê?

Fonte: www.santa-eufemia.com/imagens/carro-bois.jpg. e www.clicmercado.com.br/imagens/155.jpg.
Acessados em 23/11/2008

2. (ENCCEJA/2005) Análise a noção de tempo contida nos versos abaixo:

Tempo dos pardais (Sivuca / Paulinho Tapajós)
Era uma vez
um tempo de pardais
de verdes nos quintais
faz muito tempo atrás
quando ainda havia fadas
(...)
Havia frutos num pomar qualquer
de se tirar do pé
no tempo em que os casais
podiam mais se namorar
nos lampiões de gás
sem os ladrões atrás
tempo em que o medo se chamou jamais
Podemos dizer que os poetas representaram a vivência do tempo, destacando:
a) A percepção do tempo como mercadoria.
b) A utilização do tempo como controle social.
c) A qualidade de vida da sociedade de antigamente.
d) O uso dos elementos da natureza e dos processos subjetivos.
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BLOCO 1 - UP 1 - MÓDULO: ESPAÇO

O que é espaço? Como é o lugar que você vive?
Lugar e paisagem são a mesma coisa?

Fonte: http://fotolog.terra.com.br/sdorio:144. Acessado em 23/11/2008

Fonte: www.riodejaneironow.com/leblon3.jpg Acessado em 23/11/2008

Observe, atentamente, as imagens do Bairro do Leblon, na Cidade do Rio de Janeiro
em dois momentos históricos diferentes.
O espaço geográfico está em constante mudança e é fruto das transformações que
ocorrem ao longo do tempo provocadas pelo trabalho humano. Por exemplo, entre os
anos 1960 e 1970, a favela do Pinto, que se localizava numa área ”nobre”, no Leblon,
zona sul da cidade, foi removida daquele espaço para que ali fosse construído o
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Condomínio Selva de Pedra. Já os moradores do Pinto, foram deslocados para outras
áreas da cidade, para conjuntos habitacionais como os da Cidade Alta, na zona norte, e
da Cidade de Deus, na zona oeste.
Como não houve uma política de planejamento e integração dos espaços e das
pessoas, quem morava e trabalhava na zona sul da cidade, e foi transferido, passou a
enfrentar muitas dificuldades, de transporte, por exemplo.
Posteriormente, outros empreendimentos imobiliários foram efetivados em áreas da cidade,
seguindo o mesmo esquema: deslocando moradores antigos, demolindo suas casas,
modificando, intensamente, a cidade para atender a interesses e investimentos empresariais.
Uma nova utilização sócioespacial entrava em curso mudando os espaços da cidade.
O espaço onde moramos também passa por transformações constantes. Esse lugar
tem sempre muita influência na nossa vida: nossas atividades, diversões e dia a dia.

A

sua história está ligada a este lugar. Quais são as características do lugar onde você
vive? O que mais chama sua atenção neste lugar? Você sabe como este lugar era no
passado? Conte essas lembranças ao colega.

Agora, observe os depoimentos abaixo:
“Moro no Jacaré, na Rua Bruno Seabra que tem muitas fábricas e casa com quintal. Durante a semana, é muito
movimento de carros, caminhões e pessoas, no final de semana, dá até para as crianças brincarem na rua. Já gostei de
morar no bairro; hoje, nem tanto, pela violência e, também, porque quando falo que moro no Jacaré, as pessoas pensam
que moro na favela.”
Rosa Santos

“Sou tijucano do Salgueiro que fica bem mais perto da Saens Pena. Minha casa não é barraco, é de tijolo e foi
sendo construída aos poucos. O problema é quando chove muito, desce muita lama do morro.”
Cleber Silveira

“Moro em Bonsucesso, numa rua cortada pelo rio Faria-Timbó. Não gosto de morar nesse lugar, pois quando
chove muito, o rio transborda e faz um estrago grande, não tenho condições para morar em outro lugar.”
Maria Antônia Alves

“Nem sei há quantos anos minha família mora em Campo Grande, onde nasci e vivo até hoje. Gosto do lugar tem
de tudo: escola, clube, muitas lojas “de marca” e o calçadão são ótimos. Na minha rua todos se conhecem; fazemos
festas reunindo a vizinhança toda.”
João Pedro Gonçalves
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Lendo estes depoimentos, percebemos que as pessoas se relacionam de diversas
maneiras nos lugares onde vivem. Você também relatou suas impressões, assim pode
entender que os lugares são diferentes, estão interligados e em permanente
transformação. Até mesmo um lugar que você não conhece interfere em sua vida.

As relações entre lugares significam relações entre pessoas, culturas e tipos de
trabalho. Na agricultura ou na indústria, numa reserva florestal ou empresa de mineração,
usina hidrelétrica ou fábrica de brinquedos, as pessoas estão, mesmo sem saber, se
relacionando. O espaço é entendido assim como uma porção específica da superfície da
Terra, cuja interação entre natureza e ser humano influencia na reprodução social e na
construção da paisagem. Agora vamos conhecer alguns conceitos de espaço geográfico:
“Espaço geográfico é a natureza socializada, pois muitos fenômenos apresentados como se fossem naturais, são, de
fato, sociais.”
Milton Santos
“Espaço geográfico é a união dos elementos físicos e culturais da paisagem.”
Roberto Lobato Corrêa
“O Espaço é formado por elementos naturais ou artificiais construídos pelo homem, ou seja, a inter-relação existente
entre sociedade e natureza delimitada numa porção da superfície terrestre”
Humberto Cactos
Fonte: http://www.geografiafacil.pop.com.br. Acessado em 23/11/2008

O espaço geográfico é modificado pela sociedade, pelo trabalho de muitas pessoas.
Às vezes é modificado muito depressa e sem o mínimo de planejamento, ou sofre
alterações profundas, com a exploração de um recurso natural, como madeira, areia,
pedra e ouro. Nestas situações, a modificação pode causar grandes problemas no meio
ambiente, como o desmatamento, o assoreamento de rios, a poluição do ar e das águas.

http://conexaoambiental.zip.net/images/charge.jpg. Acessado em 23/11/2008
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Muitas vezes quando observamos uma paisagem não percebemos a presença de
aspectos sociais, econômicos, políticos e culturais que ali estão presentes. O espaço
geográfico é a natureza transformada pelos homens por meio do trabalho. Portanto, ele é
construído com a transformação das paisagens naturais, em paisagens humanizadas.
Estas paisagens humanizadas refletem, com certeza, as formas como as pessoas se
organizam nas relações de trabalho, na distribuição de bens e serviços, espelhando as
desigualdades sociais presentes nos grupos humanos.

Quando observamos a natureza, temos, muitas vezes, a impressão de que uma
paisagem é natural, mesmo que, na verdade, estejamos diante de uma paisagem humanizada.
Quando vemos uma floresta podemos pensar que estamos vendo uma paisagem natural.
Entretanto, no caso da Floresta da Tijuca, trata-se de uma paisagem humanizada ou cultural,
pois foi replantada para garantir o abastecimento de água no Rio Antigo.

As paisagens naturais, mesmo aquelas bem distantes dos grandes centros urbanos
sofrem, ainda que indiretamente, a influência humana. Pode acontecer de florestas, como
as da Serra do Mar, por exemplo, sofrerem com o impacto da chuva ácida devido à
poluição produzida pelas indústrias de Cubatão

A cidade é uma paisagem humanizada, sendo o mais perfeito exemplo da ação do
homem sobre a natureza. Nela quase tudo é construído pelo trabalho humano: ruas,
casas, prédios, postes e as redes de água e esgoto. Mesmo as plantas e árvores das
praças, parques, jardins, são resultados da ação humana.

O lugar é onde vivemos e interagimos com a paisagem, é parte do espaço geográfico.
É no lugar que estabelecemos nossas relações com outras pessoas, onde criamos nossos
laços afetivos e nossas lembranças. Com o lugar onde crescemos, e moramos,
estabelecemos uma identidade, uma memória, uma ligação com as paisagens destes
lugares. Podemos nos identificar e criar uma ligação com um lugar por sua paisagem, por
seus cheiros, sua luminosidade, por seus sons ou mesmo pelos seus sabores.
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Fonte: www.arionauro.com.br/charges/charge10.jpg. Acessado em 23/11/2008

1.

Observe esta charge e relate experiências de lugares que você conhece e que,
também, retratem desigualdades sociais. Registre em seu caderno.

2.

Selecione gravuras de jornais, revistas e encartes e faça um quadro comparando o
que é produzido no campo e o que é produzido na cidade. Escreva suas conclusões
no caderno.

3.

Observe as gravuras da primeira página ( Favela da Praia do Pinto e Praia do
Leblon). Que diferenças você percebeu entre essas imagens? Registre em seu
caderno suas impressões.
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BLOCO 1 - UP 1 - MÓDULO: HISTORIA

O que é e para que serve a História? Estudar História não quer dizer estudar o passado?
E o passado não está morto? Quem vive de passado não é museu?
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Observando-se, com atenção, as imagens podemos afirmar que viver em sociedade
também é mudar: mudar a maneira de organizar e perceber o mundo. Estudando as
sociedades através dos tempos, percebemos (e melhor compreendemos) não só as
mudanças que ocorrem nas nossas vidas, mas também aquelas que ocorrem no mundo
em que vivemos.
Ao fazermos isso, estamos estudando História.
Na nossa língua utilizamos a mesma palavra – HISTÓRIA – quando nos referimos às
experiências vividas através do tempo e o conhecimento produzido sobre estas mesmas
experiências, que é o objeto de estudos das aulas de História. No entanto, como veremos
mais adiante, nem sempre as histórias vividas pelos grupos humanos se transformam em
conhecimento e aparecem contadas, narradas ou interpretadas nos livros de História,
assim como nem tudo que acontece em nosso bairro, nossa cidade, nosso estado e
nosso país é mostrado nos jornais.
Mas então a História que conhecemos é incompleta ou parcial? Podemos dizer
que sim, à medida que ela se constrói no dia-a-dia, ou seja, ela está permanentemente
se renovando ou mesmo se modificando, como vimos no início. Isto quer dizer que a
História é feita pelos homens no seu próprio viver e sobreviver, ou seja, a História é
feita por todos nós.
Quando estudamos História, não devemos ter como objetivo somente mergulhar no
passado, mas, ao contrário, mergulhar no presente. Como podemos melhorar nossa visão
quanto aos problemas e desafios do nosso tempo, sem conhecer os processos que
conduziram a sociedade do passado até a atual? Pois é aí, que o estudo da História
ganha um novo sentido e adquire uma real importância, caminhando ao encontro de um
resgate do passado, que sirva de base para análise crítica do tempo presente.
É esta análise que nos permitirá interferir mais efetivamente na História do nosso tempo.

Fonte: Charge de Chico Caruso, publicada na capa do Jornal O Globo, em 22/08/2004.
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O passado, o presente e futuro são as três dimensões do tempo que devem ser
consideradas quando estudamos a História. As sociedades se transformam internamente,
mas será que estas mudanças ocorrem no mesmo ritmo? Algumas são bruscas e
violentas, como o avanço das telecomunicações, com o telefone celular e a Internet
tornando a televisão e o rádio “coisas de antigamente”, enquanto outras são mais lentas.
As dimensões da vida social se transformam em ritmos diferentes. Um exemplo disto
é a discriminação que as mulheres ainda sofrem no mercado de trabalho. Ou mesmo a
exclusão social dos afro-descendentes. Ambos os aspectos nos remetem ao passado
colonial brasileiro, mas especificamente, à herança da sociedade patriarcal e escravista.
RENDIMENTO MÉDIO NACIONAL EM SALÁRIO MÍNIMO

Sexo / Etnia

Renda em salários mínimos

HOMEM BRANCO

6,3

MULHER BRANCA

3,6

HOMEM NEGRO

2,9

MULHER NEGRA

1,7
Fonte: IBGE, 1990

O Tempo na História
Vivemos fazendo referências a datas mais ou menos importantes ou a
acontecimentos tristes e alegres que marcaram e marcam as nossas vidas. Somos
levados diariamente, por uma razão ou outra, a nos situar cronologicamente no tempo.

Qual é a data de hoje?
Você já parou para pensar por que é que estamos precisamente neste ano?
A partir de quando começamos a contar o tempo desta forma?
Será que todos os povos contam o tempo da mesma forma que nós contamos?l

Os calendários surgiram com a necessidade de os homens medirem e contarem o
tempo. As sociedades cristãs ocidentais, das quais a nossa faz parte, adotaram o
calendário gregoriano, proposto pelo papa Gregório XIII, ano de 1582. De acordo com
este calendário, a data de referência escolhida como ponto de partida é o nascimento de
Jesus Cristo. Por isto falamos de um período ou era antes de Cristo (a.C.) e depois de
Cristo (d.C.), que corresponde à nossa era, isto é, a era cristã. Assim, 10 anos antes do
nascimento de Cristo é o ano 10 a.C. Um ano antes de Cristo é o ano 1 a.C.
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Assim, todo o Antigo Testamento da Bíblia se passa na era a.C., ou seja, antes de
Cristo e o Novo Testamento se passa na era d.C., ou seja, depois de Cristo. Portanto, de
acordo com o calendário que adotamos atualmente em nossa sociedade, as datas se
organizam em séculos ou milênios antes ou depois do nascimento de Jesus Cristo.
Povos como os judeus e os muçulmanos, que possuem outras religiões diferentes
do cristianismo, utilizam outros marcos iniciais para situar suas datas, isto é, outros
calendários.
Para os judeus, o ano 2000 do calendário cristão correspondeu ao ano 5760 do
calendário hebreu, adotado por eles. Já para os muçulmanos, que adotam o calendário
islâmico, baseado na história do profeta Maomé, o ano 2000 do nosso calendário
correspondeu ao ano 1420 porque o ponto de partida para contar o tempo é o ano em que
Maomé deixou a cidade de Meca.

Além das eras, a história utiliza, medidas mais precisas como o milênio (período de 1000

Fonte: Atividades de História – Apostila 5. ª Série (Colégio Pedro II), Rio de Janeiro, 1999
Autores: Ana de Oliveira e Luiza Lamego

Além das eras, a História utiliza medidas mais precisas como o milênio (período de
1000 anos ), o século (período de 100 anos) e a década (período de 10 anos). É comum
ouvirmos frases que empregam estas medidas de tempo, como nos exemplos abaixo:
 O computador é uma invenção do século passado.
 As grandes navegações ocorreram a partir do século XV.
 A escrita foi criada pelos homens há mais de cinco milênios.
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Quando estudamos História é importante saber utilizar corretamente estas
medidas. Algumas dicas:
Se o ano possui quatro dígitos, basta eliminar os dois últimos, e ao número restante somar o
algarismo 1, para sabermos o século a que pertence. Tomemos como exemplo 1822, ano da
Proclamação da Independência. Retirando-se os dois últimos algarismos (22), teremos o número
18. A ele somamos 1 e obteremos 19. Foi, portanto, no século 19 (séc. XIX) que ocorreu a
Independência do Brasil.

Se o ano possui quatro dígitos, com dois ou três zeros no final, basta eliminar dois zeros para
saber o século.
Exemplo: No ano da descoberta do Brasil pelos portugueses, em 1500, estávamos no século
15 (XV em algarismos romanos).

Mas como compreender e explicar a vida dos homens que viveram num tempo
diferente do nosso? Será que os historiadores, usando a sua imaginação, podem
reconstruir o passado da maneira que quiserem? Eles podem inventar fatos históricos?
Ao lidar com o passado da humanidade, os historiadores, de certa forma, atuam
como detetives, pois eles devem encontrar as pistas deixadas pelos homens e mulheres
que participaram de alguma forma daquela manifestação que estão investigando. Estas
pistas ou testemunhos do passado recente, ou mais distante no tempo, são chamados de
fontes ou documentos históricos. Durante muito tempo, os historiadores privilegiaram
os documentos escritos (textos de lei, textos religiosos como a Bíblia ou o Corão, as
inscrições sobre estátuas, jarros ou modas, os livros ou registros de conta, registros
paroquiais, tratados políticos). Ao privilegiar as fontes escritas, os historiadores
consideravam que povos que não conheciam a escrita ficavam “fora da História”.
É comum ainda ouvirmos ou lermos nos livros de História o termo Pré-História ou
sociedades pré-históricas, para se referir a estes povos que viveram antes da invenção
da escrita.

Fonte: Atividades de História – Apostila 5. ª Série (Colégio Pedro II), Rio de Janeiro, 1999
Autores: Ana de Oliveira e Luiza Lamego
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Hoje em dia, porém, qualquer vestígio deixado pelo homem é considerado
potencialmente como documento histórico, como os documentos não-escritos: sejam
eles visuais (desenhos, esculturas, fotografias, pinturas, filmes) ou orais (testemunhos
diretos, narrados oralmente, bastante comuns nas sociedades sem escrita).
As fontes históricas são a matéria-prima do historiador, com a qual ele constrói a
História. Munido de fontes históricas, ele deve procurar elaborar uma explicação,
estabelecer pontes entre o passado e o presente. Uma só manifestação humana pode ser
testemunhada por diferentes, e muitas vezes contraditórios, documentos históricos.
Cabe, pois, ao historiador confrontar todos os documentos disponíveis e propor uma
explicação provisória, na medida em que existe sempre a possibilidade de novos
documentos a serem encontrados, que tragam novas pistas, novos esclarecimentos e
novas interpretações.

www.sebodomessias.com.br/loja/imagens/produtos/produtos/5781_440.jpg. Acessado em 23/11/2008
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES
1. Leia com atenção o que os personagens falam e descubra em que séculos e em que
período da História viveram:

“Em 31 a.C depois de derrotar Antonio e Cleópatra e conquistar o Egito, eu passei a governar o Grande Império
Romano e mais tarde me tornei imperador, recebendo o nome de Augusto. Foi durante o meu domínio que nasceu em
Belém, na Galiléia, um certo Jesus que mais tarde influenciaria os destinos do mundo.”

x
x
x

Em que século viveu Augusto?
O nascimento de Jesus Cristo é usado hoje para marcar o quê?
Em que período Augusto viveu?

“Meu nome é Dandadeuá, nasci livre numa aldeia da África onde meu pai era o chefe. Minha aldeia foi invadida e nós
fomos vendidos como escravos para uns homens brancos que me trouxeram para esta terra, chamada Brasil. Um
lugar estranho, uma língua que não entendia. Chegando aqui fui separada da minha família , que nunca mais vi. Até o
meu nome mudaram, passaram a me chamar de Luzia e fui trabalhar na plantação de cana-de-açúcar, de uma grande
fazenda com outros iguais a mim. Era o ano de 1700.”

x

Em que século Dandadeuá chegou ao Brasil?

x

De onde ela veio?

x

Desenhe uma Linha de Tempo e assinale em que período da História ela viveu.

2. Tente, em seu caderno, representar a história de sua vida na linha do tempo,
estabelecendo alguns marcos importantes que delimitem as fases de sua existência
até o presente momento.
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BLOCO 1 - UP 1 - MÓDULO: GEOGRAFIA

A Geografia está em nossas vidas ou nossas vidas estão na Geografia?
Para que serve a Geografia? Quando surgiu a Geografia?

Parabolicamará ( Gilberto Gil )
Antes mundo era pequeno
Porque Terra era grande
Hoje mundo é muito grande
Porque Terra é pequena
Do tamanho da antena parabolicamará
Ê, volta do mundo, camará
Ê-ê, mundo dá volta, camará
Antes longe era distante
Perto, só quando dava
Quando muito, ali defronte
E o horizonte acabava
Hoje lá trás dos montes, den de casa, camará
De jangada leva uma eternidade
De saveiro leva uma encarnação
Pela onda luminosa
Leva o tempo de um raio
Tempo que levava Rosa
Pra aprumar o balaio
Quando sentia que o balaio ia escorregar
Ê, volta do mundo, camará
Ê-ê, mundo dá volta, camará
Esse tempo nunca passa
Não é de ontem nem de hoje
Mora no som da cabaça
Nem tá preso nem foge
No instante que tange o berimbau, meu camará
Ê, volta do mundo, camará
Ê-ê, mundo dá volta, camará
De jangada leva uma eternidade
De saveiro leva uma encarnação
De avião, o tempo de uma saudade
Esse tempo não tem rédea
Vem nas asas do vento
O momento da tragédia
Chico, Ferreira e Bento
Só souberam na hora do destino apresentar
Ê, volta do mundo, camará
Ê-ê, mundo dá volta, camará
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A vida contemporânea passa por profunda e acelerada transformação. Os avanços
da tecnologia nos transportes e nas telecomunicações encurtaram as distâncias tornando
o mundo mais interdependente.
Estudar Geografia é uma forma de compreender o mundo no qual as
transformações se sucedem numa velocidade acelerada. Por meio deste estudo podemos
entender melhor, tanto o local que moramos – seja uma cidade ou uma área rural –
quanto o nosso país, assim como, também, os demais países da superfície terrestre.
Além disso, o estudo da Geografia nos proporciona o conhecimento da natureza,
em suas múltiplas relações, de modo que possamos compreender a importância de
preservá-la.
Mostra-nos, também, que os avanços tecnológicos não são usufruídos por todos os
seres humanos e que, dentro de nossas possibilidades, precisamos lutar para
democratizá-los.
O objeto de estudo da Geografia é a localização, a orientação e a análise das
transformações do espaço, bem como de suas conseqüências. Esta Ciência se ocupa,
igualmente, da sociedade de consumo, da internacionalização do nosso cotidiano e,
principalmente, da necessidade de intervenção humana para criar um espaço de
convivência mais solidário.

Fonte: Mauricio de Souza Produções Ltda. Globo, 2000.

“O campo de preocupação da Geografia é o espaço da sociedade humana, onde os homens e as mulheres vivem e ao
mesmo tempo produzem modificações que (re) constroem permanentemente. Indústria, cidades, agricultura, rios,
solos, climas, populações: todos esses elementos, além de outros, constituem o espaço geográfico, isto é, o meio ou a
realidade material onde a humanidade vive e da qual ela própria é parte integrante”.
William Vessentini

Como se aprende Geografia?
 Lendo e interpretando mapas, gráficos, tabelas e outras formas de textos
 Observando e relacionando o espaço e os acontecimentos.
 Analisando as relações espaço-tempo na natureza, entre os homens e os fatos.
 Pesquisando as causas dos problemas para compreendê-los e propor soluções.
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 Fazendo o estudo do meio no qual serão observados os fenômenos.
“A Geografia é uma disciplina deste século e a globalização trouxe o fortalecimento do discurso geográfico. Para explicar
o mundo, o país, é preciso beber em sua raiz. Ou seja, no mundo tal como ele é”. Ela é a ciência do homem habitante.
Quando só havia planeta, não havia História, nem Geografia. A História é a mudança gradativa do planeta a partir da
presença do homem, que modifica e constrói uma nova Geografia. “Essa relação do homem com o planeta, que vai se
modificando através dos diversos momentos históricos representa o objetivo de estudo da Geografia “.
Milton Santos

Quem estuda Geografia?
x O Geógrafo, especialista em fenômenos geográficos.
x O Professor, para socializar os conhecimentos geográficos.
x O Estudante, para aprender e estar integrado no ambiente regional e
global em que vive.
A Geografia é um saber tão antigo quanto a própria existência do homem. Na PréHistória, o primeiro olhar que se ergueu para avistar mais longe passou a considerar as
perspectivas de vida e de sobrevivência nas vastas paisagens das savanas da África.
Desde a Antiguidade até os dias atuais, os saberes geográficos têm servido para a
consolidação do poder. Desde a Grécia surgiu este conceito de Geografia, calcado em
três vertentes: o comércio, as lutas democráticas e o domínio marítimo. Atualmente,
muitos governos se valem da Geografia para planejar e executar operações militares,
além de melhor controlar as pessoas do território sobre as quais o Estado exerce a
sua autoridade.
Em Geografia, além da linguagem textual, utilizamos as linguagens das músicas,
fotografias, pinturas, cartuns, gráficos, tabelas e mapas, que nos fornecem pistas e nos
ajudam a entender as representações das sociedades humanas. É muito importante você
estar atento ao que estas representações da realidade nos têm a dizer. Muitas vezes não
percebemos que elas nos dizem mais do que aparentam, e que possuem visões que
refletem um tempo e um espaço determinado. Agora vamos ver um pouco dessas
ferramentas da Geografia.
Os Mapas
Os mapas nos auxiliam na representação do espaço. Os primeiros mapas foram
desenhados à mão. Se você verificar os três modelos de mapas, a seguir, notará algumas
diferenças. No primeiro trata-se de um mapa do ano 2500 a.C (antes de Cristo), da
cidade de Gasur, na Mesopotâmia ( hoje o Iraque ). No segundo, trata-se de uma
comparação entre um mapa do Brasil de 1587, com um mapa do Brasil atual.
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Mapa 1

Mapa 2

Fonte: ADAS, 1997.

Fonte: IBGE, 2000.

Comparando, mais uma vez, você poderá notar que a técnica de produção dos
mapas mudou muito! Hoje, graças a recursos como computadores, satélites artificiais e
fotografias aéreas, a confecção de mapas por especialistas (cartógrafos) exibem
representações cada vez mais próximas da realidade.

Mas afinal, o que é um mapa?
Mapa é uma representação do espaço, sendo um meio utilizado para se localizar e
obter informações bem diversas sobre um determinado espaço geográfico em um tempo
histórico específico, por meio de um ponto de vista vertical (de cima para baixo).
Para que possamos ler um mapa, precisamos conhecer os elementos básicos
que o compõem:
1 - TÍTULO: Refere-se ao tema (conteúdo) do mapa. Há uma grande variedade de

mapas temáticos, tais como:
¾

Mapa econômico: Nele podemos observar a distribuição das indústrias, do

comércio ou as áreas produtoras de petróleo e refinarias de determinado país.
¾

Mapa político: Mostra a divisão do espaço em continentes, países, Estados,

municípios, zonas urbanas ou rurais.
¾

Mapa histórico: Traz informações sobre o espaço geográfico ao longo do

tempo histórico.
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Mapa político

Fonte: http://www.brazadv.com/mapas/mapa_politico_brasil.htm. Acessado em 04/12/2008

Mapa histórico

Fonte dos mapas: http://www.rootsweb.ancestry.com/brawgw/mapas/capts2.htm
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2. LEGENDA: Explica o significado de cada símbolo, convenções cartográficas: são

desenhos escolhidos pelos cartógrafos para representar a realidade no mapa.

3. ESCALA: Localiza-se, geralmente, no canto direito do mapa. Indica a relação entre
o tamanho do mapa e o tamanho real do espaço representado. As escalas podem ser
numéricas ou gráficas. Nas escalas numéricas o número 1 é o numerador da escala.
O número que está à direita do numerador é o denominador, que varia de acordo com
a área do espaço representado.

Por exemplo: na escala 1:50.000.000 ou seja, 1

centímetro no mapa representa 50.000.000 de centímetros ou 500 km.

Observe nos mapas, a seguir, os diferentes tipos de escala.

Mapa de grande escala
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Mapa de pequena escala
Fonte: http://pwp.netcabo.pt/geografia/escalas.htm. Acessado em 05/12/2008

4. ORIENTAÇÃO: Indica a direção no mapa em relação a um ponto de referência
conhecido. Geralmente é utilizada a Rosa dos-Ventos. Os principais pontos, que vemos
na rosa-dos-ventos, são os pontos cardeais.

Temos, também, outros símbolos: os

pontos colaterais.

PONTOS CARDEAIS

PONTOS COLATERAIS

x N (Norte ou Boreal)

x NE (Nordeste)

x S (Sul ou Austral ou Meridional)

x SE (Sudeste)

x L/E (Leste ou Oriente)

x SO (Sudoeste)

x O/W (Oeste ou Ocidente)

x NO (Noroeste)

Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/Rosa_dos_Ventos. Acessada em 23/11/2008
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As Plantas
As plantas são tipos especiais de mapas, só que mais detalhadas. O espaço
representado é menor do que nos mapas. As escalas utilizadas são grandes (em geral até
1:20.000) e representam casas, ruas, bairros, espaços urbanos e rurais.

Fonte: MAGNOLI, “Plantas de uma cidade e de uma casa”, 1992

http://nuevomundo.revues.org/index3698.htmltocto1n1

As Tabelas
Servem para reunir informações a respeito de um fenômeno. Podem possuir uma ou
duas entradas (linhas horizontais), em que aparecem os dados. Como exemplo, observe
a tabela abaixo, contendo informações numéricas sobre a população brasileira.

TABELA –

POPULAÇÃO: BRASIL (EM %)
Situação

Anos
Urbana

Rural

2000

81,2

18,8

1991

75,5

24,5

1980

67,7

32,3

1970

56,0

44,0

1960

45,1

54,9

1950

36,2

63,8
Fonte: IBGE, 2000
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Os Gráficos
Desenhos feitos a partir de informações numéricas de uma realidade, que
podem apresentar dados em forma de colunas, linhas ou círculos. Os elementos de
um gráfico são:
Título (assunto tratado pelo gráfico, sendo, por isso, o primeiro elemento a ser
observado);
Fonte (indica a origem do gráfico, onde foi elaborado, em que ano); Legenda
(explica o que representam as colunas e as linhas).

Fonte: http://lucianosiqueira.blogspot.com/2007/04/reduo-da-pobreza.html. Acessado 05/12/2008

SUGESTÕES DE ATIVIDADES
1.
2.

Faça uma planta das principais ruas onde está situada a sua escola. Não se
esqueça de colocar título e legenda.
Posicione-se em frente à sua escola e observe:

3.

x O que você vê à direita do prédio?
x E a esquerda? O que há em frente ao prédio de sua escola?
x Em relação à escola, sua casa está em que direção?
Leia o texto abaixo. Consulte o mapa do relevo do Rio de Janeiro e responda:
“Entre os maciços litorâneos destacam-se: O Maciço da Tijuca (Tijuca), onde
despontam os pontões arredondados da Urca (218m), o Pão de Açúcar (395m), o
Corcovado (701m), a Pedra da Gávea (842 m), os Dois Irmãos (444 m), o Maciço de
Jacarepaguá, o Maciço da Pedra Branca (Bangu) e de Gericinó (Nova Iguaçu)”.
(Fonte: IBGE, 2000).
x Qual dos maciços acima dá para ser visto de sua casa?
x A que serra pertencem os maciços litorâneos acima citados?
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