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PREFÁCIO 

 

O curso de graduação em geografia da UFVJM recebeu seus primeiros estudantes em 

2012 e está entre os cursos mais jovens do país. Exclusivo a ele, está o fato de que os 

estudantes chegam à Geografia, modalidade de licenciatura, após terem cursado o curso de 

Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades (BHU). Esse percurso formativo, sem dúvida, 

é uma experiência inédita no Brasil e contribuiu muito para a formação de profissionais da 

educação na área de geografia que tivessem, em sua formação básica, acesso a um amplo 

campo de conhecimento que pode ser caracterizado como “humanidades”. 

Tanto quanto a graduação em geografia, o Curso de Especialização em Ensino De 

Geografia (ENGEO), na modalidade a distancia, também é uma jovem iniciativa, que passa a 

receber sua primeira turma de estudantes em 2014 e, em 2017, sua segunda turma. 

Assim como são jovens os dois cursos, um de graduação e o outro de especialização, também 

é jovem a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) e o grupo de 

docentes e técnicos administrativos que se engajaram nessas propostas e tem construído 

nesses últimos cinco anos, ao lado de outros tantos sujeitos sociais, a geografia que se estuda, 

que se vive, que se pesquisa e que acontece em diferentes lugares ao longo do Vale do 

Jequitinhonha. 

É assim que a II Semana de Geografia: o ensino e a geografia do Espinhaço têm 

grande honra que constituir-se enquanto um espaço-tempo para o encontro dessas diferentes 

trajetórias, dos estudantes de graduação, de pós-graduação, de pesquisadores, de egressos, de 

professores, de técnicos, de sujeitos sociais do Vale...  A Semana de Geografia tem por 

mérito promover o encontro desses diferentes que estão conectados seja por temas que 

envolvem a ciência geográfica, seja por temas que envolvem o amplo campo da educação. É 

na missão de promover o encontro, de justapor experiências, diálogos e saberes, que esse 

evento será um marco para a Comunidade Geográfica que começa a se forjar no interior 

mineiro, em especial, neste imenso Vale do Jequitinhonha que é nosso lugar e ao qual temos 

por débito um compromisso social e político, sobretudo em prol de um projeto de educação 

comprometido com aqueles que mais precisam da Universidade Pública, Gratuita e de 

Qualidade socialmente referenciada. É nesse encalço que a Geografia deixa de ser apenas um 

saber para as estratégias militares (ou do Estado, conforme denuncia Yves Lacoste) ou para 
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as garras do capital financeiro internacional e passa a ser, sobretudo, um saber para as 

estratégias do povo e do poder popular. 

Vivemos em momento histórico que é preciso promover encontros, discutir ideias, 

compartilhar experiências, conectar os diferentes, identificar pontos em comum e 

possibilidades para avançarmos em projetos de interesse social e dos coletivos. 

A organização desse evento contou com esses diferentes sujeitos que, cada qual no seu tempo 

e nas suas possibilidades, contribuiu para que esse projeto se tornasse realização. 

Que este Caderno de Resumos possa registrar esse momento histórico, as reflexões, produção 

científica, artística e cultural de uma Geografia que ainda é jovem, mas que já dá provas do 

seu potencial. 

 

 

 

Ao entardecer do inverno de 2017, 

Aline Weber Sulzbacher 
	
 
 
Nada é impossível de mudar 
Desconfiai do mais trivial, na aparência singelo. 
E examinai, sobretudo, o que parece habitual. 
Suplicamos expressamente: não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, pois em tempo de desordem 
sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve 
parecer natural nada deve parecer impossível de mudar. 

Bertolt Brecht 
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PREFÁCIO 

 
 

O Centro Acadêmico do Curso de Licenciatura em Geografia da Universidade Federal 
dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, o CAGeo Aziz Ab`Saber, tem a inenarrável satisfação 
de, em seu quase um ano de existência, ter a oportunidade de participar de forma efetiva na 
construção de um ambiente acadêmico democrático, diverso e de grande contribuição para 
disseminação do conhecimento. 

O CAGeo tem como sua atribuição central representar os discentes de nosso curso e, 
também, sempre que demandado ou por iniciativa própria, participar de processos que 
culminem ou contribuam para construção e afirmação da universidade que queremos, da 
universidade que sonhamos, ou seja, uma universidade PÚBLICA, GRATUITA e de 
QUALIDADE. 

Pautado por tais princípios, o Centro Acadêmico se orgulha de participar de mais esse 
momento histórico de nosso Curso de Geografia, momento este que se materializou na 
construção coletiva da II Semana de Geografia, esta que foi viabilizada numa parceria 
profícua entre o Curso de Licenciatura de Geografia, Especialização em Ensino de Geografia 
– ENGEO e nós CAGeo. 

 Sendo assim, é com grande alegria e sensação de dever cumprido que apresentamos a 
vocês, leitores e participantes da II Semana de Geografia, este material, que será, sem 
sombras de dúvidas, um registro histórico desse momento que deixa a todos nós muito 
felizes. 

Agradecemos a participação e contribuição de todos, e que este seja o prenúncio de 
outros momentos tão ricos e relevantes quanto o presente. 

Por uma universidade e Brasil melhor, #ForaTemer! 

 

 

 

 

O Centro Acadêmico do Curso de Licenciatura em Geografia da Universidade 
Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, o CAGeo Aziz Ab`Saber, tem a 
inenarrável satisfação de, em seu quase um ano de existência, ter a oportunidade de 
participar de forma efetiva na construção de um ambiente acadêmico democrático, 
diverso e de grande contribuição para disseminação do conhecimento. 
  O CAGeo tem como sua atribuição central representar os discentes de nosso 
curso e, também, sempre que demandado ou por iniciativa própria, participar de 
processos que culminem ou contribuam para construção e afirmação da universidade 
que queremos, da universidade que sonhamos, ou seja, uma universidade PÚBLICA, 
GRATUITA e de QUALIDADE.   
  Pautado por tais princípios, o Centro Acadêmico se orgulha de participar de mais 
esse momento histórico de nosso Curso de Geografia, momento este que se materializou 
na construção coletiva da II Semana de Geografia, esta que foi viabilizada numa 
parceria profícua entre o Curso de Licenciatura de Geografia, Especialização em Ensino 
de Geografia – ENGEO e nós CAGeo. 
  Sendo assim, é com grande alegria e sensação de dever cumprido que 
apresentamos a vocês, leitores e participantes da II Semana de Geografia, este material, 
que será, sem sombras de dúvidas, um registro histórico desse momento que deixa a 
todos nós muito felizes. 
 
  Agradecemos a participação e contribuição de todos, e que este seja o prenúncio 
de outros momentos tão ricos e relevantes quanto o presente.  

                                                                                                                                                                                                
                                                       Por uma universidade e Brasil melhor, #ForaTemer! 
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AS PRÁTICAS DE ENSINO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM 
GEOGRAFIA A PARTIR DOS ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS 

 
Aline Weber Sulzbacher1 

Maria de Lourdes Resende2 
 

“[...] a prática é a possibilidade de mobilização crítica de um saber-fazer” 
(FRANCO, 2016) 

 
O que são práticas de ensino? Para que servem? Como propor? Como desenvolver? 

Como planejar prática de ensino em contextos escolares sem infraestrutura? Essas são 

algumas das questões que permeiam a formação de professores em Geografia na 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) e também nos instigam 

a refletir. Neste trabalho, propomos apresentar e discutir sobre as práticas de ensino, trazendo 

em específico às perspectivas apresentadas nos Relatórios de Estágio Supervisionado.  

Os procedimentos metodológicos têm por base projeto de pesquisa intitulado Ensino 

como formação e pesquisa: as práticas de ensino em questão (PROAE/UFVM) que foi 

executado no período de outubro de 2015 a fevereiro de 2017 e envolveu pesquisa 

bibliográfica, análise documental, pesquisa de opinião com docentes e discentes e 

mapeamento das práticas de ensino desenvolvidas no curso de geografia no período de 2011 

a 2015. Para os interesses deste texto, vamos nos ater a análise documental dos relatórios de 

estágio que teve como intuito compreender a forma como cada estudante reconhece, relata, 

concebe e descreve as práticas de ensino. Durante a pesquisa, foram consultados um total de 

61 relatórios referentes aos Estágios Supervisionados I e II, dos semestres letivos de 2015/01 

até 2016/01, disponibilizados para consulta pública no Laboratório de Geografia (LabGeo) da 

Faculdade Interdisciplinar em Humanidades (FIH).  

Diante de tantos desafios postos a educação, em grande parte estruturais, a busca de 

alternativas para tentar reformar o sistema de ensino tem sido um caminho tortuoso para 

ingressantes na carreira do magistério, mas também na formação de professores e sua atuação 

em ambiente escolar. Para além dos tradicionais discursos sobre o que é ser um “bom 

professor”, estão em voga exigências sobre capacidades e habilidades (muitas vezes heroicas) 

que possam dar conta das contradições e complexidades que envolvem um ambiente escolar 

e, sobretudo, ambiente de sala de aula. E, neste enredo, sobressaem também os discursos e 

discussões acaloradas sobre a importância das práticas de ensino. Talvez, poderíamos dizer 
                                                             
1 Docente na Faculdade Interdisciplinar em Humanidades (FIH) da Universidade Federal dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). Email: sulzba@gmail.com 
2 Estudante do Curso de Bacharelado em Humanidades (FIH/UFVM). Email: maluresende.sgs@gmail.com  
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que, estamos imersos em processos que transformaram as práticas de ensino um imperativo 

perverso, algo como se a criatividade e inovação do profissional da educação pudessem, via 

de regra, garantir a superação das contradições socioeconômicas do ambiente e da 

comunidade escolar. Não seria mais pertinente nos dedicarmos a discussão sobre o modelo 

escolar vigente e, provavelmente, defasado diante do mundo globalizado? Sobre a função 

social e política da educação escolar? Sobre os papéis e responsabilidades que cabem aos 

diferentes sujeitos envolvidos na educação de crianças e jovens? Sobre esse modo de 

produção capitalista que cria subjetividades em que as relações sociais são balizadas por 

relações mercantis, individualistas, consumistas e meritocráticas? 

Longe destas questões que são conjunturais, mas também estruturais, detemo-nos as 

práticas de ensino. Em um singelo trocadilho, as práticas de ensino podem ser uma forma de 

praticar o ensino, como se o ensino só fosse possível se praticado. Remete-nos, portanto, a 

uma lógica materialista em que o concreto é tomado como balizador da construção do 

conhecimento, mas nesta concepção reducionista, ficamos presos neste nível. Impõe-se, 

portanto, o desafio de continuar a construção, buscar na realidade elementos para 

compreender suas contradições e, dela, permitir aos indivíduos reconhecerem-se como 

sujeitos produtores e produzidos. Está aí uma importância social e política do ensino, ou seja, 

da apreensão e compreensão cidadã dos conteúdos escolares. Aliás, porque não discutir sobre 

as escolhas dos conteúdos escolares? A formação humana passa por esses processos que são 

ao mesmo tempo concretos e abstratos, são psicológicos e cognitivos.  

No que se pode indicar sobre práticas de ensino em geografia a primeira impressão é de que 

se resumem aos clássicos mapas, às maquetes feitas nas aulas, a alguma pesquisa de campo 

ou visita ao laboratório. Enfatizam, normalmente, temas relacionados a geografia física. 

Deste modo, reproduz-se uma concepção em que as práticas são complementares, mero 

instrumental, muitas vezes demonstrativo que, após ele, nada mais se produz. Neste sentido, a 

reflexão de Franco (2008, p. 111) é muito pertinente: 

 
Percebi, trilhando os complexos caminhos de formadora de docentes, que há uma 
prática que forma, informa e transforma, simultaneamente, o sujeito e suas 
circunstâncias, e há uma prática que oprime, distorce e congela, especialmente 
o sujeito que nela se exercita e, nesse caso, este perde o acesso às suas 
circunstâncias. [...] a prática é sempre mais do que aquilo que se supõe à primeira 
vista e sempre menos inteligível do que seria necessário considerar. (grifos nossos). 
 

Portanto ao pensar a prática pela prática, corre-se grande risco de transformar o lúdico em 

prisão, em cerceamento, em reducionismo, em opressão por não contribuir para o exercício 
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reflexivo e questionador sobre o mundo. A partir da análise documental dos relatórios de 

estágio podemos extrair alguns trechos que apontam desafios e dificuldades dos estudantes 

em relação às práticas de ensino como atividades que formam, informam e transformam, uma 

vez que a preocupação central é em “dinamizar” a aula: 

 
[...] percebeu-se na escola uma necessidade em práticas de ensino como 
alternativa de suporte nas aulas e que essas não fiquem apenas no plano 
teórico, mas sim sejam utilizadas de fato com os estudantes durante as aulas. [...] 
Em consulta ao corpo docente de professores da escola lhes questionei sobre uso de 
práticas de ensino e se atualmente está sendo usado algum material que os auxiliem 
no ensino/aprendizagem, e as respostas que obtive não foram satisfatórias, pois 
segundo eles, por enquanto, não estão presentes na escola materiais com essa 
finalidade. (Caso 01, 2015/1 – grifos nossos)1. 
 
As práticas de ensino são caracterizadas como as atividades que levam o aluno a 
vivenciar aquilo que aprendeu em sala. Estas práticas promovem uma maior 
interação do aluno com seu professor, além de gerar uma melhor compreensão dos 
conteúdos aplicados pelo professor. (Caso 02, 2015/1 – grifos nossos). 
 

Em outro caso, com intenção de atender ao objetivo de propor práticas de ensino, o 

estudante relata: “As práticas de ensino foram pensadas devido às carências e demandas que 

possam ser um complemento a mais para formas de ensino. Buscou-se nesse trabalho 

sugerir práticas um pouco mais dinâmicas, onde os alunos possam construir o material de 

estudo de forma artesanal.” (Caso 03, 2015/1 – grifos nossos). 

Ainda, em outro caso, ao apontar as práticas de ensino vigentes na escola, o estudante 

escreve: “Uma das práticas comumente utilizadas pelos professores é o vídeo, seja ele um 

filme, documentário, dentre outros. Alguns optam também pela realização de jogos, gincanas 

e pesquisas fora do ambiente da sala de aula e às vezes correlacionando a outras disciplinas, 

como uma forma de otimizar e dinamizar o ensino” (Caso 04, 2015/1). 

Portanto, o desafio que se impõe a formação inicial de profissionais da educação é 

ultrapassar o caráter assumido historicamente, da prática de ensino como um espaço e tempo 

em que serão colocados “em prática” os conteúdos aprendidos. Esse “colocar em prática” 

pode ser lido, também, como o esforço de uma transposição didática de conteúdos do campo 

científico-disciplinar, ou, como expressa Silvestre (2011, p. 853) ao analisar caso específico, 

a prática de ensino “[...] como um momento de aplicação de métodos e técnicas”. Embora 

tenha sido assim que a prática de ensino se objetivou nas unidades curriculares, este não é, 

exatamente, seu papel, sua virtualidade e horizonte tanto na formação de professores, quanto 

na sua atuação na educação escolar. 
                                                             
1 Por questões éticas e de proteção da identidade individual, usar-se-á referência genérica. 
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Para evitar que a prática de ensino tenha um papel reducionista na formação docente é 

preciso superar a concepção da prática como “treinamento do fazer” (FRANCO, 2008). Será 

preciso, também, superar a ideia de que, na educação escolar ou universitária, para uma “boa 

aula de Geografia” basta trazer uma determinada tecnologia para sala de aula ou reproduzir 

um vídeo. As práticas de ensino são produto de contextos, de situações e, portanto, objetivam 

as concepções de ensino, aprendizagem, de relação professor-aluno. Objetivam qual o lugar 

que atribuímos aos sujeitos, na sua relação com o conhecimento. Assim, as práticas de ensino 

podem ter papel de estimular a problematização do mundo, do conhecimento científico, da 

educação escolar e universitária.  
 
Referencias Bibliográficas 
 
FRANCO, Maria Amélia Santoro “Entre a lógica da formação e a lógica das práticas: a 
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GEOGRAFIA VIVIDA: um breve relato 

 
Ana Paula Fernandes Ferreira1 

Letícia Pádua2 
 

 
Este pequeno texto é um resumo de algumas experiências e reflexões já alcançadas 

a partir do projeto de pesquisa: “Geografia Vivida: Paisagem, lugar e Mapas Mentais em 

pessoas com restrições nos sentidos”, estando em sua fase de finalização, mas ainda em 

andamento. 
 

Das trevas á luz! 
E quando de repente tudo escurece? 

Você logo se desespera. 
Mas e agora o que fazer com essa falta de luz? Perdi minha capacidade de 

raciocinar, já retratava Saramago em seu ensaio. A 
engrenagem que antes movia a minha robótica, automática e formatada forma humana, 
agora se encontra em defeito, parada sem capacidade de funcionamento. Será mesmo? 

E os outros componentes de toda essa “engrenagem” onde estão que não me 
ajudam? Na verdade sempre estiveram no mesmo lugar. Estavam cobertos de poeira, 

guardados debaixo do tapete, esquecidos, camuflados. 
Já que aqui estão que tal testar alguns e descobrir o que podem fazer? O mais 

divertido é saber que as cores podem ter cheiros diferentes, sons, texturas, que eu 
jamais imaginava. 

E de volta a luz, mas não aquela luz branca ou repleta de cores. É uma luz que 
não se vê, é a volta do funcionamento. É se permitir sentir cada pelo do corpo 

arrepiado quando uma brisa passa ou a temperatura se altera. É uma luz que permite 
“enxergar” sem precisar ver. 

E assim prefiro ser cega, uma cega que vê! 
(Ana Paula Fernandes Ferreira, 2017) 

 
 

 
A priori ... 

 

 

A geografia é o que podemos considerar como conhecimento universal, visto 

que todo homem a pratica. Assim, consideramos que ela é parte da essência de ser do 

homem. Seus conceitos considerados mais fundamentais e que geram maiores reflexões, 

estão sempre relacionados aos sentidos. No entanto, geralmente apenas um destes sentidos 

se sobressai, e é considerado mais importante: quase sempre a visão é usada em 
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“detrimento” dos outros. Afirma Tuan (2013), que “a dependência visual do homem para 

organizar o espaço não tem igual. Os outros sentidos ampliam  e  enriquecem  o  espaço  

visual.”  Isso  só  é  possível  graças  a experiência, que se dá no (re)encontro dos sujeitos 

com o mundo-da-vida. Ainda segundo Tuan (2013),  
os cegos são capazes de conhecer o significado de um horizonte distante. 
Eles podem extrapolar de sua experiência de espaço auditivo e da liberdade 
de movimento para contemplar com os olhos da mente vistas panorâmicas e 
o espaço infinito. 
 

São estas “vistas panorâmicas da mente” que buscamos acessar através dos mapas 

mentais. Eles são um meio de diagnóstico de percepção do ambiente, através de conversas 

informais. Isso nos leva a um questionamento chave: Como as pessoas que possuem 

restrições em algum desses sentidos percebem o mundo-da-vida e desse modo praticam 

geografia? 
 
 

Ainda trilhando... 
 

 

As experiências que tratamos aqui nada se parecem com aquelas realizadas em um 

laboratório.  Mais precisamente, tratamo-las como  experiências  intersubjetivas,  ou  seja, 

aquelas experiências que apesar de serem únicas e pessoais possuem características que 

permitem certa aproximação, um compartilhamento, um re-conhecimento. Elas nos 

permitem identificar características que anteriormente passavam despercebidas. 

Por exemplo, a descrição de uma paisagem para um cego está repleta de sensações 

e emoções, das quais podemos compartilhar: “Cemitério é um lugar macabro porque é um 

cemitério, um ambiente demasiadamente quieto, com bichos griguilando aqui e ali, mas 

acho que a sensação mais macabra é saber que você está em um cemitério.” (MARCOS, 

2015). 

As conversas e reflexões suscitadas por elas demonstram como temos, enquanto 

cientistas, nos afastado do mundo-da-vida: somos cegos que vendo não vêm, porque nos 

tornamos dependentes da visão e acabamos obscurecidos por ela. Tornamos o mundo da 

vida algo tão superficial que nos esquecemos de que ele é mais que uma mera imagem que 

vemos e reproduzimos em nossa mente. Acreditamos ser preciso ver com o corpo, que 

não se limita a um só sentido, raciocinar com a mente e não com os olhos. Taquinho, um 

homem cego que lia concentrado um livro em braile na biblioteca pública de Minas 

Gerais disse:  
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A gente fica surpreso como a pessoa que enxerga tem dificuldade de 
perceber que se aprende as coisas é com o cérebro, é com a mente. É a 
primeira coisa. Se os olhos não são perfeitos, mas se a mente o é, qual o 
problema? (TAQUINHO DE MINAS, 2015) 

 
É importante ressaltar que nossa preocupação não se limita apenas aos conceitos 

geográficos, mas também a volta de uma geografia que seja feita a partir do mundo-da-

vida, desse  modo  não  só ultrapassamos barreiras geográficas, mas também sociais e de 

mobilidade. 

Todos fazem parte do Mundo-da-Vida! 
 
 
 

O SER CEGO  
 

Percebemos o 
nosso corpo através dos sentidos. 

O corpo aprende a estar no mundo por intermédio deles. A 
paisagem nos constrói e é o tempo todo construída por nós. Lemos o 

mundo, carregados de histórias, experiências, vivências. Assim 
também acontece com o ser que habita um corpo que é cego. 

Um corpo cego que aprende a estar no mundo, que aprende a ser cego. 
Um ser cego que não se torna deficiente a partir de sua lesão, mas da definição do 

outro que assim o considera. 
O ser cego é apenas mais alguém 

Que vive, que experencia, que se relaciona com o mundo 
Diferente dos videntes, que também são diferentes! 

(Ana Paula Fernandes Ferreira, 2017) 
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LOGOTERAPIA DE VIKTOR FRANKL COMO POSSIBILIDADE DE 
COMPREENSÃO DA TENTATIVA DE SUICÍDIO E DE INTERVENÇÃO PARA 

AJUDAR A PESSOA A ELABORAR O SENTIDO DA VIDA 
 
 

Andersson J. Ap. de Oliveira1 
Yuri Elias Gaspar2 

 

 O suicídio é um fenômeno complexo e multifatorial. A organização Mundial da Saúde 

o considera como um problema de saúde pública, devido aos seus altos índices. Dados 

apontam uma morte a cada 40 segundos no mundo e, no Brasil, uma morte a cada 45 

minutos. Estima-se que as tentativas superem os suicídios consumados em pelo menos 10 

vezes. Isso é preocupante. O que pode estar potencializando ou desencadeando as tentativas 

de suicídio? Quais fatores são cruciais para a tomada de decisão em ceifar a própria 

existência? Questionamentos como esses nos permitem elucidar os fatores de risco assim 

como identificar fatores de proteção que perpassam esse fenômeno.  

Uma única disciplina científica não é capaz de abarcar a totalidade desse fenômeno; 

por isso, a interdisciplinaridade pode ser a via mais assertiva na investigação das raízes 

psíquicas (psicologia) e sociais (sociologia) do problema. O presente resumo tem como 

objetivo apresentar as contribuições teóricas da Logoterapia de Viktor Frankl para a 

compreensão da tentativa de suicídio	 e	 de intervenção para ajudar a pessoa a elaborar o 

sentido da vida.  

Este recorte faz parte de uma pesquisa mais ampla que visa a compreender o suicídio 

a partir da experiência da pessoa que tentou se matar, por meio de um estudo de caso. 

Reconhecemos as contribuições psicológicas da logoterapia de Viktor Frankl por trazer um 

viés humanista centrado na pessoa e em sua característica singular de responder às 

circunstâncias da vida. Como resultado das análises da teoria de Frankl percebemos que o 

vazio/tédio existencial é um fator significativo para o desencadeamento da ideação suicida. O 

tédio existencial traz consequências como: frustração, angústia, perda do gosto de viver,  
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sentimento de solidão, isolamento social, depressão. Tais consequências podem culminar 

com o comportamento suicida.  

Em suas elaborações Frankl compreende a vontade de sentido como um fator de 

resiliência. O sentido é o critério que influenciará na pergunta “vale a pena continuar a 

viver?”. Quando a vida perde o sentido, deixar de viver pode surgir como possibilidade; no 

entanto, a presença do outro pode ser companhia que ajude o suicida a elaborar sua 

experiência e a reafirmar o valor da vida. Ouvir mais, e ser empático são modos de lidar com 

a situação a nível humano. Concluímos que as contribuições da Logoterapia de Frankl abre 

caminho para compreender o suicídio em sua complexidade, apontando também para a 

radicalidade da dimensão existencial que constitui este fenômeno e oferecendo subsídios para 

compreender a pessoa que tenta se matar com abertura para os sentidos que perpassam sua 

experiência. 
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A CONSERVAÇÃO DE MATAS 

CILIARES E NASCENTES EM SENADOR MODESTINO GONÇALVES 
 

 
Bruno Hericlles Lopes Silva1 

Israel Marinho Pereira2 
Eufrosina Ribeiro Lopes Silva3 

Múcio Magno de Melo Farnezzi4 
 

 
Introdução 

 
 

Historicamente, a paisagem natural tem sido modificada pela ação do homem, 

causando sua destruição e fragmentação ao explorar seus recursos. As florestas têm 

papel fundamental de proteção ao meio ambiente, principalmente em encostas, topos de 

morros,  lagos,  nascentes  e  margens  de  rios,  onde,  dentre outras funções, são 

responsáveis pela qualidade da água a ser consumida pelo próprio homem.  

Dentre as principais atividades responsáveis pela degradação das matas ciliares 

pode-se destacar a utilização como áreas de produção agrícola e a exploração predatória de 

espécies vegetais nativas, realizadas de forma desordenada, sem planejamento e 

desrespeitando a legislação federal. 

Neste contexto destaca-se a função protetora das matas ciliares, proporcionando a melhoria 

da qualidade de água e contribuindo  na manutenção  do  lençol de água subterrâneo.  

 Atualmente a vegetação marginal aos corpos d’água tem recebido atenção especial 

por parte dos pesquisadores, pois a comunidade começa a perceber o seu grau de 

degradação e a necessidade de sua recuperação. No entanto, grande parte da população 

ainda desconhece a importância da vegetação  ciliar  como  reguladora do regime hídrico 

em uma microbacia, sendo necessário a realização de um trabalho de educação ambiental 

para conscientizá-la sobre a importância da recuperação de uma área de mata ciliar 

visando o restabelecimento do fluxo de água bem como  de sua qualidade. 
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Metodologia 
 
 

O projeto   envolverá   o   planejamento   e   a   realização   de   jornadas   de 

conscientização ambiental para diversos grupos de faixas etárias distintas (escolares, jovens 

e adultos) da população local de Senador Modestino Gonçalves, com acompanhamento do 

estudante de Engenharia Florestal da UFVJM, do técnico administrativo e da pós-

doutoranda da área ambiental, de uma colaboradora com mestrado na área de meio 

ambiente e educação e do professor coordenador do projeto. Todas as ações serão no 

sentido de promover a integração da sociedade modestinense às questões ambientais, através 

da participação da população local (em ações conjuntas) principalmente ao  que diz 

respeito  à conservação  de nascentes e matas ciliares no entendimento que se requer 

proteção aos locais, articuladas às ações de natureza educativa, reforçando a necessidade da 

conservação das nascentes e matas ciliares. Esse trabalho será dividido em duas fases: 

1ª Fase: A primeira fase será composta das seguintes ações: 
 

1. Levantamento das famílias de agricultores que moram na área abrangida pelo 

córrego Lajinha e dependem direto ou indiretamente da água proveniente do mesmo, sejam 

para necessidades de consumo como também de recreação. 

2. Elaboração de um questionário estruturado sobre os temas de conservação de matas 

ciliares e nascente, mas que ofereça um espaço específico para comentários e opiniões; 

3. Seleção de alguns moradores de áreas próximas ao córrego para realização de 

visitas e  aplicação  dos  questionários.  Esta  seleção  de  moradores  se  objetiva  integrar  a 

população no sentido real da extensão do trabalho. 

4. Visita e aplicação de questionários aos professores das escolas da cidade para 

levantamento de seus perfis ambientais averiguando se seus programas de educação 

ambiental formal possuem como tema a conservação de matas ciliares e nascentes. 

5. Realização de reuniões com os docentes das escolas do local para propor 

atividades que envolvam toda a escola em relação à conservação de matas ciliares. Os dados 

levantados na primeira fase irão compor um banco de dados ambiental e auxiliarão no 

direcionamento das ações propostas para a segunda fase. 
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2ª Fase: A segunda fase será composta das seguintes ações: 
 

1. Preparação de material didático (folders, cartazes) sobre os danos provocados ao 

córrego Lajinha. 

2. Distribuição do material desenvolvido a toda a população e nas escolas de 
Senador 

 

Modestino 
Gonçalves. 

 

3. Fixação de cartazes sobre a conservação de matas ciliares e 
nascentes. 

 

4. Organização de um grupo de foco para troca de experiências entre os moradores de 

Senador  Modestino  Gonçalves e discussão  de ações para a conservação  das  matas 

ciliares e nascentes. 

5. Organização de uma palestra intitulada: “Conservação de Matas ciliares e 
nascentes”. 

 

6. Organização de um mini-curso com o tema relacionado à matas ciliares e nascentes.  

7. Mobilização de toda a comunidade das escolas do município para o 

desenvolvimento de atividades durante a Semana do Meio Ambiente, com finalidade de 

conscientizar a população sobre as questões ambientais relacionadas à importância de se 

conservar as matas ciliares e nascentes. 

8. Após toda a execução do projeto reaplicação de questionários para comparação de 

resultados com os anteriores e avaliação de progressos. 
 
Objetivos 
 
 

Integrar a sociedade modestinense às questões ambientais, através da participação 

da população local (em ações conjuntas) principalmente da conservação de matas 

ciliares no entendimento que se requer proteção aos locais, articuladas às ações de 

natureza educativa, reforçando a necessidade da educação ambiental. 

Possibilitar o conhecimento desse trabalho às comunidades do município para 

contribuir na compreensão da importância de cuidar dos recursos naturais. 
 
 
Considerações 
 

A proposta de educação ambiental para a conservação de matas ciliares e nascentes 

em Senador Modestino Gonçalves é um trabalho ainda a ser implementado. Contudo  
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espera-se que após a realização  das ações propostas, possamos identificar alterações 

nas atitudes das pessoas, principalmente daquelas proprietárias de terrenos que contém 

matas ciliares, ou mesmo que se possa ter um diagnóstico para propor novas ações ou 

continuação daquelas consideradas necessárias. 
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GEOTECNOLOGIAS APLICADAS A ANÁLISE DA VACÂNCIA NA SEDE DE 
DIAMANTINA, EM 2016 

 
Débora H. F. L. Rodrigues1 

Glauco J. M. Umbelino2 

1 INTRODUÇÃO 

Planejamento Urbano é algo necessário em todas as cidades. No caso de Diamantina, é 

notável o enfrentamento de grandes desafios nesse sentido, a cidade possui peculiaridades 

que muitas vezes são usadas como barreira para uma gestão eficiente. Pensando no relevo 

acidentado e na condição de patrimônio da humanidade é difícil apresentar soluções para 

melhorar o desenvolvimento urbano. A realidade é que novos bairros têm sido criados nas 

periferias do município, mesmo tendo espaços disponíveis para construção dentro dos bairros 

já existentes, sendo assim essas áreas não são aproveitadas. 

A palavra planejar significa criar um plano para otimizar alcance de um determinado 

objetivo. No caso do planejamento urbano, projeta-se o espaço, a utilização do mesmo, a 

cidade. O Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana (IPTU) é de acordo com 

Brasil (2001) um instrumento de indução do desenvolvimento urbano, ou seja, é a verba 

arrecadada pelas prefeituras responsável por financiar a infraestrutura das cidades, além de 

outras aplicações. O fenômeno que se percebe em Diamantina é um crescimento 

desordenado, onde a população menos favorecida acaba ocupando áreas com alto risco de 

vulnerabilidade, afastadas dos principais serviços urbanos oferecidos pelo município.  

Com o intuito de promover uma melhor gestão do espaço foi criado o Estatuto da Cidade. 

Este consiste na legislação criada em 2001 responsável por ordenar o pleno desenvolvimento 

das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes (BRASIL 2001, p.12). 

Pensando na qualidade de vida de todos os cidadãos que vivem na área urbana, os gestores 

têm que planejar os vetores de crescimento das cidades e levar infraestrutura a todos.  

Segundo (BRASIL 2001) os municípios com população acima de 20 mil habitantes além dos 

municípios de interesse turístico são obrigados a possuir um Plano Diretor (PD), sendo que 
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Diamantina se enquadra nestas duas categorias. O Estatuto da Cidade (2002, p 42) define o 

Plano Diretor como o “conjunto de princípios e regras orientadoras da ação dos agentes que 

constroem e utilizam o espaço urbano”. Porém, na prática o Plano Diretor funciona ditando 

apenas as diretrizes do crescimento dos vetores urbanos, sendo assim muitos municípios não 

seguem essas diretrizes.  

No caso de diamantina tem-se um crescimento desordenado da mancha urbana para além dos 

vetores propostos. O Laboratório de População e Ambiente (LPA), situado no Centro de 

Estudos em Geociências (CEGEO), Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri (UFVJM) trabalha atualmente analisando a condição em que o município se encontra, 

mapeando as edificações regulares e irregulares promovendo assim um cadastro 

multifinalitário, que permitirá a prefeitura ter melhor gestão e ordenamento do território, 

gerando recursos para investir em infraestrutura. Para isso o LPA utiliza das geotecnologias 

para mapear e gerar essas informações. 

As geotecnologias são as ferramentas ligadas às geociências e correlatas, as quais trazem 

avanços significativos no desenvolvimento de pesquisas, em ações de planejamento, em 

processos de gestão dentre outros aspectos relacionados a estrutura do espaço (FITZ 2010). 

As geotecnologias mais conhecidas e utilizadas especialmente neste trabalho são: Global 

Positioning System (GPS), o Google Earth. Quantum GIS, Global Mapper, MapInfo, 

ArcMap, etc. Utiliza-se dessas ferramentas para criar e especializar bancos de dados, dessa 

forma o Sistema de Informações Geográficas (SIG) permite a interpretação e uma melhor 

visualização dos dados, assim os gestores realizam tomadas de decisões mais eficientes.  

Neste trabalho pretende-se analisar a área da vacância presente em diamantina, e existem 

várias definições da mesma. De acordo com (NADALIN 2011):  

Trata-se da proporção de domicílios vagos com relação ao 
total de domicílios de um determinado estoque. Além de 
indicar como funcionam os mecanismos de ajustes entre 
demanda e oferta[...]. 

[...] A taxa de vacância residencial pode ser considerada 
indicador da dinâmica de valorizações no mercado 
imobiliário. 

O estudo da vacância de todos os municípios é de suma importância pois garante que na 

cidade há espaço para todos, contendo um pouco da especulação imobiliária. 
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2 METODOLOGIA 

Para encontrar a vacância foi realizado um mapeamento de todo o perímetro urbano, 

interpretando onde é passível ou não de ser edificado dentro dos espaços urbanos vagos. Se 

trata de um pesquisa quantitativa, onde, através do uso de ferramentas ligadas às  

geotecnologias, pretende-se obter alguns mapas expressando a vacância do distrito sede 

Diamantina, bem como possíveis vetores de crescimento em 2016. Para isso é necessário 

desenhar polígonos vetoriais cobrindo toda a mancha urbana do distrito em uma imagem 

orbital obtida em 2014 e 2016. A próxima etapa do trabalho consiste em analisar os vetores 

de crescimento, comparando o formato das duas manchas urbanas. De acordo com o 

zoneamento dos bairros será feito um índice de ocupação por bairro, consiste em analisar em 

média quantas pessoas ocupam cada quadra dos bairros, isso permitirá propor quantas 

pessoas cada bairro comporta em sua vacância, consequentemente justificará ou não a criação 

de novos bairros na sede de Diamantina. 

3 OBJETIVO 

Este trabalho tem como seu objetivo geral avaliar se no município de Diamantina é 

necessária a criação de bairros para além dos existentes no zoneamento pois, existem muitas 

localidades dentro do perímetro urbano passíveis de construção. E tem como objetivos 

específicos: Mapear o Perímetro Urbano vigente e a mancha urbana em 2014 e 2016; 

Realizar um mapeamento das áreas de vacância dentro do perímetro urbano; Estimar o 

número de edificações novas comportadas no Perímetro Urbano caso os espaços vagos sejam 

edificados. 

4 CONSIDERAÇÕES 

É de fundamental importância quantificar a área ainda passível de construção dentro da 

mancha urbana de todos os municípios, desse modo será possível visualizar em que o 

dinheiro público deve ser investido, isso permite um melhor ordenamento do território por 

seus gestores. Este trabalho ainda está em construção. 

 



 

 
 
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM)      
Curso de Graduação em Geografia – Licenciatura – FIH  
Curso de Especialização em Ensino de Geografia – DEAD 
Centro Acadêmico de Geografia Aziz Ab’Saber  
semanadageoufvjm@gmail.com 
 

24 

 

 

 

5    REFERÊNCIAS 

ALMEIDA, C. M. Aplicação dos sistemas de sensoriamento remoto por imagens e o 
planejamento urbano regional. Arq. Urb.–Revista Eletrônica de Arquitetura e Urbanismo 
(USJT), v. 3, p. 98-123, 2010. 

AMARAL, C. d., & Jr., J. d. Vertical Farm – especulação de penetração no mercado em 
tempos de crescimento de vacância. . 16ª Conferência Internacional da LARES . 2016. 
 
CRUZ, R. A.. Mapeamento do arruamento da sede de Diamantina . 2016 

NADALIN, Vanessa Gapriotti; BALBIM, Renato. Padrões espaciais da vacância residencial 
brasileira.  

FEDERAL, SENADO; TÉCNICAS, SUBSECRETARIA DE EDIÇÕES. Estatuto da 
Cidade. Guia para implementação pelos municípios e cidadãos. Brasília, 2001. 

FIDELIS, V. P. Análise dos vetores de expansão do distrito sede de Diamantina . 2016. 

FITZ, P. R. Geoprocessamento sem complicação. 2010 

GOMES, Renato Cordeiro. Representações da cidade na narrativa brasileira pós-moderna: 
esgotamento da cena moderna. Revista Alceu, v. 1, n. 1, p. 64, 2000. 

LOPES, C. A. Divisão oficial de Bairros no distrito sede de Diamantina .2016 

PAIXÃO, SILVANE KS; NICHOLS, SUE; CARNEIRO, ANDREA FT. Cadastro Territorial 
Multifinalitário: dados e problemas de implementação do convencional ao 3D e 4D. Boletim 
de Ciências Geodésicas, v. 18, n. 1, 2012.Redefinição do conceito de Urbano e Rural. 
(1983). 

ROLNIK, R. O que é cidade. São Paulo: oleção Primeiros Passos.1995 

  



 

 
 
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM)      
Curso de Graduação em Geografia – Licenciatura – FIH  
Curso de Especialização em Ensino de Geografia – DEAD 
Centro Acadêmico de Geografia Aziz Ab’Saber  
semanadageoufvjm@gmail.com 
 

25 

GEOGRAFIA DOS SENTIDOS 
 

Diana Souza Silva1 
Letícia Pádua2 

 
Que é geografia? Que estuda a geografia? Geografia tem relação com os sentidos? 

Com música? A ciência moderna tem imposto uma supremacia da visão sobre o 

corpo, sobre os outros sentidos e sobre a nossa relação com o ambiente, seja para o 

estudo ou até para a contemplação: é como se olhar fosse a única tarefa da razão que 

pudesse levar à uma compreensão do fenômeno. 

A Geografia é um conhecimento científico estabelecido, com mais quase duzentos 

anos de formalização da cátedra e outros dois mil anos de estudos sobre o que hoje 

consideramos sua área de estudo. No entanto, pensamos aqui não apenas nesta Geografia 

científica, mas na geografia do cotidiano, como forma de estar e fazer parte do mundo-da-

vida: um mundo vivo, pungente, pleno de emoções e experienciado com todos os sentidos. 
 

Sabemos que a paisagem é, talvez, um dos conceitos mais importantes da Geografia. 

Mas o conceito de paisagem está profundamente enraizado no olhar> expressões como “até 

onde o olhar alcança”, “apreendida com um lance do olhar” são comuns nas noções 

tradicionais de paisagem. Assim, perguntamo-nos: quem não enxerga produz geografia? 

Qual é esta geografia original, essencial, de todos nós? O que nos define enquanto 

humanidade que geografa? MARANDOLA JR (2012, p.44), escreve: 
 

A Geografia, historicamente ligada à graficacia (BALCHIN, 1978), à imagem  e,  
portanto,  à  visão  (observação,  paisagem),  pouca  ou nenhuma atenção deu ao 
gosto e ao sabor, mesmo na abordagem perceptiva que, apesar de alguns esforços 
isolados, também se concentrou na visão, em detrimento dos demais sentidos. 
Pouco foi investigado  sobre  as  qualidades  sonoras,  olfativas  e  táteis,  por 
exemplo, da paisagem e dos lugares. 
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Quando  utilizamos  todos  os  sentidos com o mesmo grau de importância, estando 

atentos ao corpo lançado-no-mundo, a  geografia encontra a Geografia e passa a ser estudo 

do mundo enquanto experiência, percepção.  
 

Esse entendimento coloca os sentidos no mesmo nível, entendendo que as 
intencionalidades e volições são partes essenciais da existência e, portanto, do 
conhecimento, tanto quanto as resistências dos objetos e sua relação com o ser. 
Em outras palavras, admitimos epistemologicamente um princípio hedonista na 
conformação da experiência geográfica do mundo. (MARANDOLA JR., 2005). 

 
 
 

A experiência faz sentido na geografia, fazer parte, trazer a tona o que foi vivido, 

relatar conhecimentos, precisamos recorrer a todos os caminhos, buscar direções diferentes, 

estar aberto ao que o mundo tem para oferecer, sem pré-concepções, sem definições do que 

seria a experiência geográfica do mundo. Por isso o interesse em entender  a  geografia  das  

pessoas  que  não  possuem todos  os  sentidos. Geografia é paladar, tato, olfato, é tudo 

misturado. 

 Diante disso pergunto qual o sentido da paisagem na geografia? A paisagem 

deve ser sentido ou percebida?  O Marandola apud Jean-Marc Besse escreve que: “A 

paisagem está no sentir, não no perceber”. E completa: “Se nos é vedado o acesso aos 

lugares, nos resta à paisagem”. Essa paisagem quando não se é limitada, quando não a 

reduzimos ao que conseguimos avistar, ela nos leva a lugares surpreendentes revivendo 

lembranças de uma paisagem sentida. Partindo então de pensadores tão importantes, 

entendemos que a paisagem é um campo do sentir, que de diversas formas ela se encontra 

presente em nosso dia a dia, assim mesmo como a geografia.   Podemos descrever a 

paisagem de uma cidade sem nunca ter visto, podemos através de uma canção imaginar o 

lugar apresentado pelo cantor, a paisagem, o cenário e isso tudo sem precisar abrir os 

olhos, podemos no silêncio falar da paisagem sem precisar ouvir o que se passa no mundo, 

até mesmo o cheiro pode nos remeter a uma paisagem e assim sendo a uma geografia, 

porque uma esta ligada a outra antes mesmo de buscarmos rotulações sobre elas. 
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GEOPOÉTICA DA CIDADE 
 

 
Ihara Santana Silva1 

Letícia Pádua2 
 

 
 

Sustentadas pela Geografia Humanista, de base fenomenológica, partimos da noção 

de lugar como um repositório de significados. A relação com o lugar não acontece de uma 

hora para outra, pois, para se preencher o lugar com essas significações tem que haver uma 

construção que envolve as sensações, emoções e relações com o outro e consigo mesmo. 

Uma relação que se estabelece entre o ser-lugar e sua forma de habitar o mundo 

envolve também a imaginação e a poesia. A poética da cidade se estabelece nos lugares, no 

movimento, nas idas e vindas do cotidiano, na permanência no sentir a cidade. 
 
QUEIROZ FILHO (2012) escreve: 

 
 

Buscamos ser habitantes da cidade. Transitamos por ela, admiramos e nos  
tornamos presentes como  possíveis interlocutores. Realizamos ações que 
dialogassem com ela. Isto significou apropriar-se de seus espaços públicos, 
especialmente da rua – local onde acontecem, de fato, as experiências urbanas. 
Procuramos ainda sentir olhares, gestos e cores presentes neste local, permitir-nos 
fazer parte deste amalgamado de pessoas, coisas e seres, bem como, penetramos 
neste ambiente por completo – intelectual, físico e intuitivo – buscando o 
envolvimento total e orgânico, simbólico e afetivo. 
 

 
 

A cidade nos remete a devaneios, poética e paisagens urbanas que estão além da 

superficialidade envolvendo as experiências vividas construídas no ato de sentir e 

permanecer na cidade, conhecendo e habitando sem restrição dos sentidos. O contato com a 

Geografia Humanista abriu uma nova forma de re-olhar a cidade perceber as coisas que nos 

permeiam, fazer parte da cidade e lançar luz as experiências da urbanidade. Desse modo 

fazer uso de outras formas de linguagem que na maioria das vezes é deixada de lado pele 

ciência endurecida na qual embasamos. Linguagem que
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fala por si própria, a arte, a música e a poesia, que nos aproxima de forma sensível e 

subjetiva, uma relação profunda entre ser-objeto. 
 
Segundo QUEIROZ FILHO, 2016:,  

 
 

É na intimidade da linguagem e no enviesamento da sensibilidade que 
surge uma “cidade como potência menor”, cidade intensiva, que faz 
proliferar a vida enquanto encontro de palavras, imagens e afetos, 
enquanto esperança e resistência. Uma cidade-personagem, feita de 
encontros: cidade-texto, cidade-poesia, cidade-música, cidade-arte, todas  
misturadas, dobradas entre si,  uma dizendo da  outra, sendo todas, a 
mesma. Cidade inventada para não mais caber no gesto repetido de um 
modo único de dizer-cidade. 

 
Essa pesquisa tem  como  objetivo  lançar novo  olhar sobre as  formas  de pensar  

as paisagens urbanas. De modo a não priorizar  somente o que é visível, mas, buscando 

uma conexão entre o ser que habita esses lugares que são dotados de significados, 

pensar nas práticas cotidianas como uma forma de fazer geografia do mundo-da-vida. 
 

A metodologia utilizada parte das vivências e experiências constituídas nos lugares, 

nas paisagens, dos centros urbanos. 
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DE OLHO NO TEMPO: AS POSSIBILIDADES DE LEITURA DO CÉU 
 

Ingrid Priscila Alves de Morais1  
Letícia Pádua2 

 
 

A previsão do tempo é uma ferramenta que auxilia no planejamento de uma série de 

atividades, desde a agricultura até a criação de políticas públicas ou ainda para saber com 

qual roupa será mais conveniente sair. São vários os trabalhos acadêmicos que discutem o 

tempo, as ferramentas de previsão, a relação entre o tempo hoje e o tempo de séculos atrás. 

Para isso, há todo um aparato científico fornecido por diversas disciplinas -  como a 

meteorologia, a climatologia, o sensoriamento remoto, a física e tantos outros -  e com 

suporte, inclusive, de órgãos oficiais que analisam com a mais alta tecnologia as 

possibilidades de antecipação do tempo: quente, ou frio, ou as chances de chuva, entre 

outros. 

No entanto, a previsão do tempo sempre foi realizada – mesmo antes de existir 

ciência, antes das tecnologias de medição ou imagem! No mundo-da-vida, há quem saiba 

observar o céu, ou entender o comportamento de alguns pássaros cantando, a direção do 

vento, entre diversos outros modos, para predizer o tempo. Busco aqui, trazer as 

informações sobre as possibilidades de leitura do céu da cidade de Diamantina/MG. 
 

Este trabalho baseia-se no campo da fenomenologia enquanto caminho de pesquisa, 

que substancia a geografia humanista enquanto aparato epistemológico. As ciências 

formais (positivistas) que, em busca de uma suposta neutralidade científica, acabam  por  

afastar-se  do  mundo-da-vida,  do  cotidiano,  baseando  a  ciência  em abstrações e alçando 

seu saber como único e/ou mais importante. 
 

Para conhecer essas formas tradicionais de previsão, semanalmente construímos 

um banco  de dados  climatológicos a partir de conversas com cinco pessoas em 

Diamantina. Elas nos informam sua previsão para a semana e, sobretudo, quais são os 

elementos naturais, humanos, de observação ou de relação que eles usaram para realizar tal 

previsão. Além disso, registramos ainda os dados oficiais das previsões para o mesmo 

período no INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais,  
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no INMET – Instituto Nacional de Meteorologia e no Weather Channel, que usa a base de 

dados e instrumentos estadunidenses. Registramos no banco de dados, ainda, qual foi de 

fato a temperatura, pluviosidade, umidade do ar que ocorreu de fato naqueles dias, usando 

os dados disponíveis no INMET, recolhidos por meio de uma estação meteorológica oficial. 

Deste modo, este trabalho cumpre um duplo propósito: conhecer quais são os 

elementos envolvidos na previsão do tempo feita no mundo-da-vida e comparar sua eficácia 

com a margem de acertos da previsão dos órgãos oficiais brasileiro e a estadunidense. 

Não há, no entanto, juízo a priori sobre o valor ou a importância desta margem de 

acertos – o que buscamos são as possibilidades de evidenciar a importância do 

conhecimento gerado no mundo-da-vida em sua riqueza e conexão, permitindo, inclusive, 

sua difusão.  
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MAPEAMENTO DA ÁREA VERDE NO DISTRITO SEDE DE DIAMANTINA – 

MINAS GERAIS 
 

Jamila Paula Jardim1 
Glauco Umbelino2 

 

Uma questão muito discutida quando se trata do planejamento de cidades são as áreas 

verdes e sua importância nos espaços construídos dentro do perímetro urbano. “Área verde” é 

um termo que se aplica a diversos tipos de espaços urbanos que têm em comum o fato de 

serem abertos, acessíveis; relacionados com saúde e recreação ativa e passiva, proporcionem 

interação das atividades humanas com o meio ambiente (HARDER et al. 2006). 

Para calcular o índice de área verde devem ser consideradas somente as áreas 

encontradas em vias públicas localizadas na zona urbana e ligadas ao uso direto da população 

residente nessa área. No processo de planejamento urbano, um dos destaques seria a 

quantificação de vegetação dentro do município, seja ela em vias públicas ou em áreas 

privadas (HARDER et al. 2006). 

Segundo Ribeiro (2009), o crescimento das cidades brasileiras e as consequências 

geradas pela falta de planejamento urbano despertaram a atenção da população no sentido de 

se perceber a vegetação como componente necessário ao espaço urbano. Planejar a 

distribuição de área verde é indispensável para o desenvolvimento urbano, para não trazer 

prejuízos para o meio ambiente. Considerando que de tal forma essas áreas são fatores 

determinantes da salubridade ambiental, por ter influência direta sobre o bem-estar do 

homem, em virtude dos múltiplos benefícios que proporciona ao meio, e que além de 

contribuir à estabilização climática, somatizam para o lazer da população do município. A 

arborização urbana traz diversos benefícios para a cidade, como: 

 

• Diminuição da poluição sonora; 

• Diminuição das temperaturas externas; 

• Redução da velocidade dos ventos; 

• Sombreamento; 
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As geotecnologias utilizadas para o planejamento urbano expressam possibilidades de 

algumas aplicações que se referem ao uso do solo de uma forma detalhada. Com as 

geotecnologias é possível desenvolver inúmeras bases cadastrais que consolidam o 

planejamento dentro de um município, sendo possível obter uma contagem de residências, 

analisar loteamentos que estão em locais indevidos, mapeamento das áreas de vacância, 

número de área verde dentro do perímetro urbano e a elaboração de uma proposta que discuta 

uma regularização desses meios.  

As geotecnologias são compostas por soluções em hardware, 
software e peopleware que juntos constituem poderosas ferramentas 
para tomada de decisões. Dentre as geotecnologias podemos 
destacar: sistemas de informação geográfica, cartografia digital, 
sensoriamento remoto, sistema de posicionamento global e a 
topografia (ROSA, 2005). 

 

O Geoprocessamento tem por finalidade a utilização de informações que exibem a 

localização como principal atributo as referências espaciais.  

O CTM é um fator fundamental para a gestão de um município, pois com essa 

ferramenta é possível analisar o espaço urbano, visando um melhor planejamento urbano.  

Com o geoprocessamento e o CTM é possível analisar toda a área verde presente dentro 

do perímetro urbano de Diamantina, em vias públicas e privadas. Ou seja, esses produtos 

facilitam o planejamento e os estudos integrados que permitem orientar o uso e a ocupação da 

terra em função da capacidade de suporte do meio físico e da legislação de uso do solo. 

Quando integrados a sistemas mais amplos de informação municipal, possibilitam uma 

gestão mais eficiente. 

 

OBJETIVOS 

Objetivos Gerais  
Mapear e analisar a evolução da área verde no distrito sede de Diamantina em 2014 e 2016 e 

analisar a distribuição de árvores em vias públicas. 

Objetivos Específicos  

• Mapear área verde do distrito sede em 2014 e 2016; 

• Mapear as árvores existentes em vias públicas do distrito sede em 2016; 
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• Gerar informações para a gestão do espaço urbano e para a criação de políticas de 

arborização; 

•	Calcular área verde. 
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O JORNAL NA GEOGRAFIA: O ESPAÇO DIAMANTINENSE SEGUNDO A 
HISTÓRIA IMPRESSA 

 
 

Joênio C. dos Anjos1 
Pacelli H. M. Teodoro2 

 
 

Definido como um aglomerado de informações e assuntos recreativos, o jornal torna-

se obsoleto assim que o número seguinte é publicado, mas seu conteúdo não perde a 

funcionalidade, pois passa a constituir a história contínua da sociedade num determinado 

período. Desta maneira, os jornais se caracterizam como importante fonte consultiva, que 

proporciona fragmentos da realidade para estudo de diferentes saberes e interesses, apesar de 

não responderem a todos os questionamentos. No Brasil, a impressão de livros e jornais era 

proibida até 1808, mas com a vinda da Família Real, verificou-se a necessidade de se fazer 

imprimir e divulgar atos do governo e notícias úteis à Coroa.  

A partir deste momento, os primeiros jornais confeccionados e editados em terras 

brasileiras passaram a circular no país e, nisto, o estado de Minas Gerais contribuiu 

efetivamente para o florescimento da imprensa, por ser uma região que concentrava grande 

poder econômico. Durante o século XIX, a imprensa mineira teve a produção de grandes 

manchetes e histórias e muitos municípios publicaram um número significativo de 

periódicos, como o de Diamantina. Portanto, este trabalho possui como propósito principal o 

arquivamento de notícias históricas sobre o município de Diamantina, estruturado a partir de 

grandes temas geográficos (urbanos, políticos, ambientais e culturais). O acervo 

disponibilizado pelo sítio eletrônico do Arquivo Público Mineiro e pela Biblioteca Antônio 

Torres (Rua da Quitanda, n. 48) foram as fontes da coleta de notícias, que totalizaram o 

registro fotográfico e a catalogação de mil e duzentas e oitenta e cinco reportagens do período 

de 1831 a 1959, nestes dois anos de pesquisa.  

Gravado em dispositivo móvel e disponibilizado como arquivo público, o banco de 

dados está digitalmente organizado da seguinte maneira: pastas principais de cada jornal com 
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subpastas temporais, em quais se encontram reportagens digitalizadas, e tabelas-índices que 

as classificam por jornal, data, título e tema(s) geográfico(s).  

Em Diamantina, a imprensa floresceu devido à importância econômica que o 

município ocupava e, também, fortalecida pelo intenso debate político das elites regionais 

que se estabelecia. O surgimento da imprensa e dos jornais na região de Diamantina mostra a 

importância que a “cultura das letras” assumia nesse cenário moderno, porque mesmo em um 

ambiente de alfabetização extremamente reduzido, a produção de periódicos foi extensa e 

contínua.  

Em análise dos jornais, identificou-se como a imprensa alterou a dinâmica de 

produção e divulgação dos fatos em Minas Gerais e nas terras tijucanas, por meio das notícias 

vinculadas e da própria estrutura jornalística. E como fonte de informação qualitativa pela 

qual se pode construir e reconstituir marcos, acontecimentos e, até mesmo, um estudo 

geográfico de determinado tema e período temporal, o banco de notícias torna-se importante 

pela capacidade deste meio de comunicação, o jornal, em retratar o cotidiano por distintas 

escalas. 
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PARA ALÉM DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DO CONTEÚDO DE 
GEOGRAFIA DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II: ESTUDO 
COMPARATIVO DE DUAS ESCOLAS EM MONTES CLAROS (MG)  

 

                                         Juliana Soares Lima1 
Rahyan De Carvalho Alves2 

 
 
INTRODUÇÃO 

 
A geografia trata, amplamente, das ações, atores, processos e das transformações 

ocorridas em função da interação humana. Portanto, seria inadequado e, muito mais, 

insuficiente e desrespeitoso abordar e mediar o ensino da Geografia descontextualizado do 

passado e, mais grave ainda, sem visualizá-lo (ou imaginá-lo através das estrias que o 

homem provoca no seu meio) dentro de um futuro próximo ou distante. O ensino deve se 

comprometer na busca pela ampla (em seus múltiplos significados) aprendizagem, para 

que as informações adquiridas sejam objetos de transformação na vida dos alunos se 

transformando em conhecimento. 

É preciso focar no sucesso dos alunados, propiciando que estes sujeitos sejam 

capazes de efetivar a teoria na prática em sua transposição cotidiana, realizando o processo 

com maior independência, sendo, até, capazes de posicionar-se de forma crítica diante dos 

acontecimentos. Assim, estarão exercendo a capacidade de refletir e agir conforme seus 

conhecimentos se posicionando politicamente. Com o ensino da geografia é possível 

compreender o espaço que vivemos, a relação homem\ natureza, as transformações 

socioambientais e, como ocorre essa dinâmica, dentro de um contexto cada vez mais 

globalizado e polissêmico.  

A geografia escolar passou por grandes mudanças (envolvidos nos currículos; 

planos de grades de ensino; diretrizes; filosofias; estrutura e funcionamento dos aparelhos 

ideológicos aliados as escolas do pensamento geográfico) transformando-se numa 

disciplina que busque o despertar do interesse dos alunos sob vários prismas de um fato e 

ou acontecimento, tanto ambiental quanto sociopolítico – compreendidos como 

indissociáveis. Dessa forma, além de torna-se mais atraente, a geografia praticada pelos 
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professores em sala de aula, melhorou (nas últimas décadas) a qualidade do ensino, 

inovando no uso dos recursos e ferramentas didáticos. Mas, será que a Geografia escolar 

atua para além do processo de mediar o conhecimento? Existem diferenças entre esse 

processo nos espaços públicos e privados de ensino? Diante essas indagações que foram 

fomentadas a metodologia de pesquisa desse trabalho. 

 

METODOLOGIA 

 
A abordagem metodológica consistiu em pesquisa bibliográfica e qualitativa, 

aplicação de questionários para analisar as possíveis dificuldades dos alunos em duas 

escolas em Montes Claros (norte de Minas Gerais), sendo uma da rede privada e outra da 

rede pública. Buscou-se com o questionário semiestruturado captar de forma mais próxima 

do real as experiências e vivências dos sujeitos. Após a compilação dos dados obtidos 

foram elaborados quadros, gráficos, tabelas, histográficos e grupos conceituais que 

facilitou uma melhor identificação com a realidade pesquisada, permitindo ao pesquisador 

participar e compreender o processo investigado.   

Vale destacar que o trabalho completo está estruturado de maneira que possibilitou 

a discussão de temas: a abordagem histórica da geografia escolar; os olhares sobre os 

parâmetros e currículos, os avanços curriculares do ensino na geografia no Brasil; os 

impasses acerca da didática, metodologia e perspectivas de mudanças na geografia em 

sala. Além da reflexão constante sobre os paradigmas da educação geográfica na 

contemporaneidade; abordagem geográfica na instituição de ensino particular e pública.  

 

OBJETIVO 

 
Este trabalho tem por objetivo fazer um estudo sobre a aprendizagem do conteúdo 

de geografia pelos alunos que estão cursando o 9º ano do ensino fundamental II em 

transição para o ensino médio nas redes de ensino particular e pública em Montes Claros 

(MG), buscando indagar tais questões:  

1) existem dificuldades na aprendizagem da disciplina geografia pelos alunos do 9º 

do ensino fundamental II nas redes particular ou pública de ensino?  

2) se considera bem prepara em conhecimentos geográficos para ingressar no 

ensino médio?  
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Em busca de resposta estabeleceu como objetivo analisar o processo de transição 

do 9º ano do Ensino Fundamental II para o 1º ensino médio e as dificuldades na 

aprendizagem do ensino de Geografia. Conseguindo, ademais traçar o perfil dos alunos do 

9º ano do ensino fundamental II, verificar se a geografia contribui para a formação pessoal 

e avaliar como os professores estão preparando os alunos para o processo de construção do 

saber geográfico. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Diante de todas as transformações ocorridas no contexto geográfico, as aprendizagens 

vão para além das salas de aulas, ganhando destaque no ensino e espaço no cotidiano da 

sociedade, mediado pelo conhecimento prévio dos alunos e da construção desse saber pelo 

professor em sala. Este trabalho sofreu muitas mudanças ao seu decorrer. Tivemos sucesso 

nos questionários aplicados e assim levantamos os dados, procuramos buscar por respostas 

práticas. Detectou-se que a predominância dos alunos nas duas escolas é do sexo feminino; 

outra questão que chama atenção é diante do fato que percebemos que grande parte dos 

alunos não estão satisfeitos com a metodologia abordado pelos seus respectivos professores, 

excessivamente utilizando os livros, mas avaliaram a sua aprendizagem de maneira 

satisfatória, destacando, aliás, preparados para seguirem para o ensino médio.  

Percebemos que o professores se esforçam para que os alunos compreendam a 

proposta que a geografia tem na sua formação, servindo para além da sala de aula. O 

professor, como  mediador do conhecimento, mesmo com as realidades tão distintas deve 

sempre procurar a melhor didática para se chegar a construção do de um conhecimento 

geográfico de qualidade, perceptível preocupação dos professores e diretores pesquisados.   

Não somente a geografia, mas tudo o que aprendido de maneira prazerosa pode ser 

remitido a nosso favor, colaborando substancialmente para a construção do saber e do 

conhecimento. E talvez essa seja o novo desafio da geografia, se reinventar para além do 

processo de mediar o saber.  
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O CONHECIMENTO POPULAR DE ESPÉCIES NATIVAS DO CERRADO NAS 
COMUNIDADES RURAIS MARIA NUNES E INHAÍ /MG 

 

Luana Miranda Bersan1 
Lucas Samuel Pinto¹ 

Lídia Aparecida Ribeiro Pinto¹ 
Anne Priscila Dias Gonzaga2 

 

Introdução 

A expansão territorial do Brasil, segundo o IBGE, é cerca de oito milhões de Km², 

esta elevada extensão, associada a  ampla variação climática faz com que o país apresente 

uma grande biodiversidade, representada ao longo dos seus biomas. Dos seis biomas 

ocorrentes no Brasil, o Cerrado se destaca como o segundo em biodiversidade e extensão 

territorial, além de ser tido como berço de espécies vegetais endêmicas e altamente ameaçado 

por atividades degradatórias (DURIGAN, 2011). De acordo com Mendonça et al. (2008) 

existem no Cerrado mais 12.000 espécies registradas o que ressalta a sua elevada diversidade, 

sendo considerada a savana mais rica do mundo.  

Dentre essas diversas espécies, muitas possuem usos múltiplos que incluem 

propriedades terapêuticas, fins alimentícios, uso madeireiro dentre outros e que são bastante 

utilizadas pelas populações, especialmente as tradicionais e rurais, que possuem um modo de 

vida característico e uma profunda relação com a natureza, adequando-se ao que ela tem a 

oferecer e manejando-a quando necessário (CALIXTO, 2004). 

 Essa relação da população com espécies vegetais é estudada pela ciência denominada 

etnobotânica, considerada interdisciplinar, pois envolvem conhecimentos botânicos, 

antropológicos, farmacológicos, ecológicos, médicos tecnológicos, e consiste em estudar a 

dinâmica entre as plantas e o homem e a compreensão dos usos e aplicações tradicionais 

pelas pessoas (JUSTO, 2009). É também uma ferramenta de resgate de conhecimentos 

tradicionais, como também de valores das culturas, além de auxiliar na identificação de 

práticas adequadas ao manejo da vegetação.  

Neste sentido o presente estudo tem como objetivo realizar um levantamento sobre 

quais espécies vegetais nativas do Cerrado são utilizadas pelas populações dos distritos 
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diamantinenses de Maria Nunes e Inhaí, assim como, qual o perfil deste usuário e em qual 

finalidade as espécies são empregadas.  

 

Metodologia 

 O estudo foi realizado nos distritos de Maria Nunes e Inhaí, que pertencem ao 

município de Diamantina MG, e se encontram inseridas no Alto Jequitinhonha na vertente 

meridional da Serra do Espinhaço Gerais (MINAS GERAIS, 2009; PDOT, 2009). A região é 

caracterizada por apresentar clima tropical, com temperatura e precipitação média anual de 

respectivamente 19°C e 1.400mm. Os solos do município estão classificados, principalmente 

como Neossolos litólicos, Latossolos e os Cambissolos e, de maneira geral, o relevo é 

considerado movimentado (PDOT, 2009). Fitogeograficamente a região se insere no domínio 

do Cerrado onde se predomina na paisagem o Campo Rupestre (IBGE 2004). 

A pesquisa se caracterizou como estudo etnobotânico, pois tem como foco a utilização 

das plantas nativas do Cerrado pelas populações rurais já descritas. Para a realização da 

pesquisa foram realizadas 40 entrevistas semiestruturadas, sendo 20 em cada distrito. Nestas 

entrevistas foram aplicados questionários que continham perguntas como: idade, 

escolaridade, número de moradores no domicílio, quais plantas eram utilizadas e qual 

finalidade, como tal conhecimento foi obtido e se os mesmos eram repassados a terceiros. 

Para a amostragem da população foram selecionados aleatoriamente membros das 

populações dos locais de estudo e aplicados os questionários. 

 

Resultados e discussões 

Observou-se que 97% dos entrevistados fazem uso de plantas nativas do Cerrado, 

sendo grande parte para fins medicinais, e algumas para fins culinários. Dos entrevistados, 

85% possuem mais de 40 anos, sendo a maioria acima de 60 (47% dos entrevistados). Em sua 

totalidade, tal conhecimento popular é adquirido informalmente entre gerações, e pode ser 

considerada parte da cultura das populações investigadas, que ainda hoje é exercida e 

comumente transmitido dos mais velhos para os mais novos. 

 No que confere as plantas, foram citadas 89 espécies. Dessas, dez se destacaram por 

apresentar maior significância quanto ao número de entrevistados, tais são conhecidas como: 

canguçu branco, mangabeira (Hancornia speciosa), azeitona do mato (Vitex polygama), 

doutor, canela de perdiz (Croton antisyphiliticus), chapéu de couro (Echinodorus 
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grandiflorus), simarouba (Simarouba versicolor), carapiá (Dorstenia cf. tubicina), pequi 

(Caryocar brasiliense) e carobinha (Jacaranda caroba). 

 Em relação as finalidades citadas é importante ressaltar que os conhecimentos aqui 

descritos fazem parte da realidade dos entrevistados, podendo entretanto haver outros 

benefícios das referidas espécies. O canguçu branco foi citado como purificadores de sangue, 

já a mangaba além de fins culinários pode ser utilizada para gripes, cólicas, e tratam doenças 

do fígado. Um ponto interessante sobre esta espécie é que seu fruto não pode ser consumido 

verde, pois nesta fase apresenta um leite (látex) que pode causar a morte. A azeitona do mato 

foi descrita como diurético e anti-inflamatório, já a canela de perdiz trata de problemas de 

úlcera e gastrite. O chapéu de couro foi citado como anti-inflamatório, e ajuda no combate a 

infecção urinária e gripe.  

Contra a diarreia uma das plantas utilizadas é a simarouba, o carapiá aparece como 

digestivo e para tratar problemas de pele, enquanto que a carobinha apresenta a finalidade de 

cicatrizante, diurético e laxante. O pequi foi citado exclusivo para uso culinário, onde do 

fruto pode ser consumido após cozido ou retirado o óleo utilizado na cozinha. Essas espécies 

e as outras 79 citadas são encontradas pela população nos arredores de suas casas e muitas 

vezes em seu próprio quintal. 

Observamos também espécies nativas que possuem o poder de recuperar áreas 

degradadas, tendo como principal consequência o enriquecimento da vegetação nativa. 

Dentre as espécies citadas destacam-se a mangaba (Hancornia speciosa), o jatobá 

(Hymenaea stigonocarpa) e ariticum (Annona crossiflora), plantas de solo arenoso e pobre 

(característico da região estudada), e que apresentam sementes/frutos atrativos a fauna 

(POTT, 2002). 

 

Conclusões 

 Pode-se dizer que esse conhecimento e o uso das plantas para fins medicinas ajudam 

na sobrevivência dessas populações tendo em vista que se encontram em locais humildes, de 

baixa infraestrutura. Apresenta também um papel socioeconômico importante, pois esses 

cidadãos deixam de gastar com remédios industrializados, um gasto oneroso no orçamento 

quando se tem principalmente crianças e idosos em casa. Quanto às espécies com poder de 

recuperação de áreas degradadas, se torna interessante, pois além de ajudar na recuperação do 
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bioma são úteis a maioria população, podendo usufruir de suas folhas ou frutos e sementes, o 

que seria mais um atrativo aos programas de recuperação. 
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FROTA DE VEÍCULOS DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DE 
DIAMANTINA E AS QUESTÕES AMBIENTAIS 

 
 
 

Luciana Aparecida Brandão1  
Heloisa Helena Aguiar2 

Isabela Alves Silva Cardoso 3 
Rafael Wilkely Santos 4 

Samuel Ferreira da Fonseca5 
 
 
 
INTRODUÇÃO 

A poluição  atmosférica é um dos principais problemas ambientais da atualidade 

(MENDONÇA et al., 2016). É a causa, muitas vezes de problemas respiratórios ou contribui 

para o avanço  dos mesmos (BRAGA et  al.,  2007; MENDONÇA et  al.,  2016; DAPPER 

et al., 2016). Para Drumm et al., (2014) a queima de combustíveis fósseis, por meio de 

veículos automotores causa desconforto ambiental e humano. Dessa forma a compreensão 

do fenômeno da poluição atmosférica em recinto urbano se torna elementar. 

Para Fonseca et al., (2016) os municípios da microrregião de Diamantina (doravante 

MD), são marcados pelo alto grau de desigualdades sociais. Além disso, tais municípios 

apresentam diferentes proporções quanto ao uso de transportes motorizados. Braga et al., 

(2007) destacam a indústria e os veículos automotores como principais causadores da 

poluição atmosférica em núcleo urbano. Os últimos serão objeto de estudo deste trabalho. 

 

OBJETIVO  

O objetivo desta pesquisa é comparar a quantidade de veículos automotores em dois  

municípios da MD (Gouveia e Diamantina).  A partir  desta comparação,  apontar  as 

possíveis consequências futuras do uso exacerbado de veículos nestes entes federativos.  

 

 

METODOLOGIA  
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Realizou-se   pesquisa   bibliográfica   consistente   cujo   foco   foi  a compreensão  

entre  a  emissão  de  poluentes  no  ar  e  as  possíveis  consequências  para  a população 

humana. Os principais autores analisados foram: Braga et al., 2007; Drumm et al., (2014); 

Mendonça et al., 2016; Dapper et al., 2016; Fonseca et al., 2016. Para aquisição de dados 

estatísticos foram consultados os sites do IBGE cidades e do DENATRAN. 

 

RESULTADOS  

Entre os resultados desta pesquisa estão a variabilidade de tipos de veículos 

encontrados nos municípios em estudo (Tabela 1). Tanto em Diamantina quanto em 

Gouveia mais de 50% dos veículos são automóveis. A presença de ônibus em Diamantina 

chega a 394, entretanto isso representa somente 1,95% dos veículos motorizados deste ente 

federativo. 
 
 

Tabela 1: Quantidade de veículos por categoria nos municípios de Diamantina e Gouveia 
 

Tipo de Veículo       Gouveia     Diamantina    Gouveia (%)      Diamantina (%) 
 

Automóvel 2.410 10.666 57,70 52,88 
Caminhão 143 465 3,42 2,31 
Caminhonete 484 2.031 11,59 10,07 
Camioneta 88 518 2,11 2,57 
Micro-ônibus 21 104 0,50 0,52 
Motocicleta 889 5.545 21,28 27,49 
Motoneta 14 37 0,34 0,18 
Ônibus 37 394 0,89 1,95 
Outros 80 220 1,92 1,09 
Trator de rodas 2 1 0,05 0,00 
Utilitário 9 174 0,22 0,86 
Caminhão trator 0 15 0,00 0,07 
Total 4.177 20.170 100 100 

 

Fonte: IBGE cidades (2017). 
 

Em ambos os casos a população de veículos é significativa. Pois Diamantina possui 

território de 3.891,66 Km², enquanto Gouveia abrange 866,601 Km² (IBGE, 2017). 

Entretanto os ambientes urbanos destes municípios são bastante reduzidos (FONSECA et 

al., 2016) o que ocasiona a concentração dos veículos em particular nos conhecidos 

horários de pico (entre 6 e 7 horas da manhã ou entre 16 e 19 horas). Outro veículo  

muito utilizado nos municípios é a motocicleta que chega a 889 em Gouveia, mas 

ultrapassa 5,5 mil em Diamantina (IBGE, 2017). 
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Como  possíveis consequências  futuras,  doenças  do  aparelho  respiratório  

poderão surgir ou aumentarem em proporções alarmantes, caso não sejam tomadas devidas 

providências (MENDONÇA et al., 2016; DAPPER et al., 2016). Pesquisas futuras que 

abrangem tanto o aspecto da poluição atmosférica oriunda da queima de combustíveis 

fósseis quanto a entrada de pacientes com doenças do aparelho  respiratório  nos dois 

municípios poderão auxiliar na elucidação das questões propostas neste trabalho.  

 

CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

O  uso  veículos  automotores  particulares  poderia  ser substituído pelos coletivos, 

porém em Diamantina a circulação do lotação interno carece de melhor estruturação, tanto 

em quantidade quanto em qualidade (horários, rota, etc). Já em Gouveia o reduzido 

espaço urbano e o relevo pouco acentuado possibilita melhor apreciação do uso de veículos 

alternativos como a bicicleta ou mesmo o exercício de locomoção a pé. Sugere-se que 

pesquisas com enfoque ambiental que abrange saúde, meio ambiente e poluição atmosférica  

sejam  realizadas  nos  dois  municípios  estudados.  A  partir  de  tais  resultados poderemos 

afirmar com maior propriedade as consequências do uso exagerado de automóveis nestes 

municípios. 
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O LUGAR DAS JANELAS: UM OUTRO OLHAR SOBRE DIAMANTINA-MG 

 
 

Maria de Lourdes Faria Resende1 
Letícia Pádua2 

 
 
“De todas as cores 

 

 
Formatos quadrados, retangulares 

 

 
Linhas tracejas irregulares 

 

 
Vidros embaçados encaixados nestes traços 

Madeira esculpida em mão de escravo 

Fechadas, enferrujadas, enguiçadas 

Velhas janelas de uma casa.” 
 

 
Malu Resende, 2014 

 
 
 
 

Segundo o Aurélio (2014) 
Ja. ne. la sf 1. Abertura na parede dum edifício para deixar que nele entre a luz e o 
ar. 2 Inform. Em interfaces gráficas, região retangular na tela do computador onde 
são exibidas as informações de um processo em execução. Entrar pela janela. Ser 
admitido (como aluno, funcionário, etc.) sem cumprir as exigências oficiais ou 
legais, às vezes valendo-se de recursos escusos. 
 

Já o feedback do Google (2017) escreve que o substantivo feminino janela significa  
1. Abertura ou vão na parede externa de uma edificação ou no corpo de um veículo, 
que se destina a proporcionar iluminação e ventilação ao seu interior. 2 p.met. 
esquadaria de madeira, metal, etc. que se se coloca nessa abertura; caixilho ger. 
Munido de vidro com que se faz a vedação do móvel de um vão de janela. 
 

A partir das duas definições, constatamos que “janela” remete a três palavras: 

espaço (ou buraco), ar e luz. E, de forma arbitrária, podemos dizer que apenas estas 

definições são suficientes – um objeto cumprindo seu propósito. Porém, de forma 

metafórica, abstrata e talvez, um pouco mais distante, a janela se dispõe a representar muitas 

                                                             
1 Graduanda em Humanidades pela UFVJM maluresende.sgs@gmail.com 
2 Docentes da Universidade Federal dos Vales do Jeqtuitinhonha e Mucuri leticiapadua@gmail.com  
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outras coisas. Passamos a tentar compreender não somente o que é físico, concreto, mas 

aquilo que a fenomenologia chama à consciência: o imaterial, o subjetivo, constituindo 

história, música, padrões sociais, ocupando um espaço que é mais que uma abertura na 

parede. 

Se assim fosse, poderíamos facilmente encontrar alguns outros termos para 

identificar a janela no texto, poderíamos chama-la de orifício, abertura, brecha, fresta, 

ventana, furo, espaço. E tudo faria sentido. Porém, a janela precisa ser compreendida. 

Carece de ocupar um lugar onde não seja somente janela, e não apenas abra, feche, ou 

guarde um link “World Wide Web”, e circule o ar poluído da cidade transparecendo um 

pequeno feixe de luz. Pensamos na janela como um limite, uma fronteira, um lugar ou 

espaço a ser ultrapassado, para servir também de passagem, ainda que seja a porta a real 

abertura que delimita o interno e o externo.  

Segundo Kevin Lynch, “Uma linha divisória pode ser mais do que uma barreira 

dominante.”, e porque não a janela, assim como traçada nos desenhos arquitetônicos, não 

possa ser uma linha divisória? Ela é, também, metafórica. Ao mesmo passo pensamos na 

janela como barreira. Afinal, para que abrir portas se tudo que preciso - ar e luz - passam 

pela janela? Contudo não se está a dizer sobre plantas a fazer fotossíntese, mas sobre uma 

cena clássica de filme estrangeiro com a torta de maçã na janela, a dar água na boca.  

Muitas pessoas se privam de relacionar-se com os outros na rua, mas passam suas 

tardes a observá-los da janela.  Muitas pessoas ainda utilizam da janela real para 

“televisionar” a novela da vida alheia. Muitas pessoas são adeptas de tradições para se 

privar de “pôr a cara na janela”, colocando ao invés disso uma boneca namoradeira. Mas as 

janelas são, também, abertura. A passagem do lar para o mundo. A passagem do lugar 

(segurança e conforto) para o espaço (liberdade), de acordo com TUAN (2013). 

Segundo Lívia de Oliveira (2012, p. 12) no livro Qual o espaço do lugar?, 

“Conhecer um lugar é desenvolver um sentimento topofílico ou topofóbico.”, o que faz 

pensar que não somente o lugar em um todo, mas o que está inserido nele, em sua 

singularidade, é também parte daquilo que afeta a percepção humana diante do mesmo, e 

carece ser reconhecido. Então como utilizar das janelas-objeto,  

 

evidenciando fatos históricos, e ao mesmo tempo adentrar nas janelas poéticas da 

literatura? Como transformar as janelas? Como construir uma outra visão da cidade através 
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das janelas? Qual o lugar das janelas? Que espaço ocupam as janelas na vida cotidiana de 

uma cidade histórica? 
 

Afinal, o que seria de uma casa sem janelas? Partindo deste pressuposto, pretendemos 

compreender qual o sentido de janela não somente como objeto essencial nas construções 

arquitetônicas, mas como parte de um todo, que não se faz apenas de madeira e concreto, 

mas que se constrói ao longo da vida, e que se passa através do vidro, onde remete a 

história do lugar. A janela, essencial para circulação de ar e luz dentro de um ambiente, 

pode ser também lugar de tantas outras coisas. 
 

Na cidade histórica de Diamantina-MG, notamos uma diversidade de janelas, ainda 

que muitas sejam padronizadas pela conservação do patrimônio histórico, pequenos 

detalhes esculpidos nestas frestas guardam grandes eras, tempos de escravidão, de Brasil 

colônia, tempos onde as mulheres se escondiam atrás do muxarabiê (treliça em janelas 

suspensas, cuja finalidade é poder observar sem ser observado), de costumes preservados 

em colocar a namoradeira na janela, ou debruçar-se apenas, para observar a vida lá fora. 

Das janelas também se vê músicos, que compõem o tradicional evento da cidade, a 

Vesperata. Tantos motivos, reconhecidos e relatados, histórias que circulam pela cidade, pela 

boca do povo, que vem por meio da “janela lateral do quarto de dormir” de Lô Borges, e 

que se espalha junto ao turismo, aos estudantes e ao povo “tradicional” de Diamantina. 
 

As janelas poéticas que decoram (não fossem enfeites não seriam tão diversificadas) 

a cidade precisam ser compreendidas, precisam se explicar, tanto ao povo desta arquitetura, 

desta engenharia, quanto ao povo que as utiliza em seus textos, ou mesmo o povo que as 

tem em suas casas, e não há forma de fazê-lo estritamente científico, as janelas são entre 

outras coisas, poesia. Já dizia Mário Quintana “Quem faz um poema abre uma janela”.  

Portanto, buscamos reconhecer o sentido da janela através da fenomenologia, da 

reação na presença deste orifício, da necessidade em dar um lugar para a janela, 

 buscando enxergar a cidade de outra forma, que não seja vista apenas por aquilo que já se 

conhece, mas que seja sentida e compreendida por aquilo que vem de dentro dos  velhos 

casarões e das recentes construções que encaixam janelas em espaços possíveis.  

 

Comparando uma casa antiga para uma nova, as janelas mudam de tamanho, de 

formato, de qualidade do material. O mesmo acontece do rico para o pobre, há janelas 
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maiores e mais rebuscadas, há janelas que mal possuem vidro. Mas mesmo o idoso 

debruçado na janela, ou a senhora que olha por entre as cortinas, talvez desconheçam o 

significado desta janela, em que passam suas manhãs, tardes ou madrugadas sem sono. O 

estudo pretende então, abordar as dimensões em que as janelas de Diamantina ocupam, não 

somente históricas, físicas, de relação social, mas principalmente o que as diferencia uma 

da outra, o que as faz pertencer a tal lugar, o que as fazem ser as janelas daquela casa e não 

de outra, o que as fazem ser janelas de Diamantina e não de uma cidade qualquer. O que a 

torna, janela, singular. 
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VALORIZAÇÃO DO CONHECIMENTO POPULAR SOBRE OS USOS MÚLTIPLOS 
DE ESPÉCIES DO CERRADO UTILIZADOS PELAS COMUNIDADES URBANAS E 

RURAIS DE DIAMANTINA/MG 
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Ludmila Aglai2 
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Anne Priscila Dias Gonzaga4  
 
 
 

INTRODUÇÃO 
 

A utilização de plantas pelo homem é provavelmente tão antiga quanto o seu 

próprio surgimento. De fato, historicamente o uso de espécies vegetais faz parte da vida 

cotidiana da humanidade, com o objetivo de impulsionar seus conhecimentos sobre a 

utilidade das plantas. 
 

Inúmeras comunidades rurais preservaram valiosos conhecimentos sobre as plantas 

medicinais, relacionando a elas preceitos e valores culturais que garantiram a conservação 

deste saber e ajudaram a fortalecer a confiança de tais populações nas “boticas da 

natureza”, manipuladas na maioria das vezes por pessoas com grande conhecimento sobre o 

assunto, denominados como curandeiros, raizeiros e parteiras (CALIXTO, 2002). 
 

As plantas medicinais desempenham também um importante papel socioeconômico, 

tanto para as populações rurais como para cidadãos urbanizados. Para os primeiros, a 

utilização de espécies medicinais, na maioria das vezes nativas da sua região ou cultivadas 

em seu quintal, reduz e, muitas vezes elimina, os gastos com medicamentos sintéticos, que 

para algumas famílias brasileiras, especialmente as que têm crianças e idosos, constitui um 

item pesado no orçamento doméstico. 
 

OBJETIVOS 
 

Conhecer e divulgar o conhecimento popular sobre as espécies de usos múltiplos 

adquiridos ao longo de gerações das comunidades rurais de Diamantina, MG. 

                                                             
1 Bacharel em Humanidades (FIH/UFVJM) e graduando em Geografia (UFVJM) mateus.amme@hotmail.com 
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3 Engenheira Florestal na Universidade Federal de Lavras (UFLA) 
4 Docente da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. diaspri@gmail.com 
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(i)        Realizar o levantamento etnobotânico de plantas de uso múltiplo utilizadas pelas 

comunidades  rurais  de  Diamantina;  (ii)  Tornar  esse conhecimento  acessível  com  a 

confecção  de  um  guia  de  identificação  das  espécies  de  múltiplos  usos  que  será 

confeccionado no formato de infográficos.  
 
METODOLOGIA 

 

Para a obtenção das espécies com potencial para usos múltiplos na região será 

realizado num primeiro momento um levantamento etnobotânico das espécies nativas da 

região que apresentarem os mais variados tipos de uso pelas populações urbanas e rurais 

do município de Diamantina. Este levantamento será baseado em entrevistas com 

perguntas abertas que serão realizadas em cada um dos distritos selecionados (Curralinho e 

Mendanha). A amostragem das entrevistadas será realizada de forma aleatória não 

sistemática aos membros das populações dos locais de estudo. Em cada localidade serão 

feitas um número mínimo de 20 entrevistas. 
 

A identificação das espécies será feita in situ, porém sempre que necessário serão 

realizadas coletas botânicas para que esta seja realizada a posteriori. Todo material 

botânico das espécies amostradas será coletado e tratado conforme as técnicas de 

herborização (ROTTA et al., 2008). Após essa etapa as espécies serão classificadas em 

famílias de acordo com o botânico e, serão consultados as sinonímias e grafia dos nomes 

científicos. 
 

CONSIDERAÇÕES 
 

Foram realizados vinte questionários em cada região, e estes estudos realizados 

na região de Mendanha e Curralinho mostraram que todas as residências fazem uso de 

plantas típicas do Cerrado para uso nutricional ou medicinal, com exceção de apenas de 

uma residência em Mendanha que diz não fazer uso. 
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Tabela 1. Uso múltiplo das espécies de Cerrado. Fonte. Ferreira, 2017. 
 

 

Espécie 
 

Nome Científico 
 

Para que serve 

Alevante  Gripe 
Algodão-do- 

cerrado 
Cochlospermum regium (Mart. ex 

Schrank) Pilg. 
 

Rins, Infecção Urinária 

Arnica Lychnophora Medicinal 
Azeitona-do- 

mato 
 

Vitex polygama Cham. 
 

Rins 

Barbatimão Stryphnodendron adstringens Ferida 

Cagaita Eugenia dysenterica DC Diarréia 

Caju Anacardium occidentale L. Alimentação 
Canela de 
macaco 

 
Costus sp. 

 
Infecção urinária 

 
Cervejinha 

Fridericia platyphylla (Cham.) 
L.G.Lohmann 

 
Alimentação, oléo, gripe, rins 

Cipó cabeludo Mikania hirsutissima Infecção urinária 
 

Dom Bernardo 

Fragalha 

Gabiroba 

 

Palicourea rigida 
 
 

Campomanesia xanthocarpa Berg. 

Medicinal 

Gripe 

Alimentação 
 

Jatobá 
 

Hymenaea stigonocarpa Mart. 
Alimentação, dor no estomâgo, colesterol, rins, 

xarope, resfriado 

Macilica  Dor de barriga 

Mangaba Hancornia speciosa Alimentação, tosse, xarope, diabete, medicinal 

Monjoleiro Senegalia polyphylla Asma 

Palma Opuntia monacantha Haw. Alimentação 

Pata-de-vaca Bauhinia sp Medicinal 

Pequi Caryocar brasiliense Alimentação, rins, figado 
Peroba-do- 

cerrado 
 

Aspidosperma tomentosum 
 

Pele 

Pitanga Eugenia uniflora L. Calmante 

Sucupira branca Pterodon emarginatus Vog. Medicinal 

Taioba Xanthosoma taioba E.G.Gonç. Alimentação 
 
 
 

No total foram descritas mais vinte e quatro espécies do Cerrado, entre as 

principais citadas encontram-se o Jatobá (Hymenaea stigonocarpa Mart.), Cervejinha 

(Fridericia platyphylla Cham. L.G.Lohmann), Canela de macaco (Costussp.) e Cagaita 

(Eugenia dysenterica DC.) 
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De acordo com os dados das entrevistas, o conhecimento dessas espécies e sua 

serventia deu-se por meio de transferência intergeracional, ou seja, a partir de pai para 

filho, outro dado observado bastante foi a ligação aos usos múltiplos associados à idade, 

quanto maior a idade, maior o nível de conhecimento popular das espécies do Cerrado. 
 

Dessa forma pesquisas acadêmicas com o objetivo de aprofundar o conhecimento 

sobre o modo de vida dessas comunidades podem ser úteis para enriquecer as técnicas de 

conservação ambiental desenvolvidas nos centros de pesquisa e  

também para sensibilizar os técnicos a respeito da importância de se respeitar o saber local 

nos projetos de desenvolvimento para as comunidades em questão (CALIXTO, 2002). 
 

REFERÊNCIAS 
 
CALIXTO, J. S; RIBEIRO, E. M. O Cerrado como fonte de plantas medicinais para uso dos 
moradores de comunidades tradicionais do Alto Jequitinhonha, MG. In: Anais XIII 
Encontro Nacional de Estudos Populacionais. Ouro Preto: ABEP, 2002. 
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EMBRAPA Florestas. 
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GEOFOCUS – GEOGRAFIA ATRAVÉS DAS LENTES 
 

 

 
Matheus Marques da Silva1 

 
 
INTRODUÇÃO 
 

Tempos contemporâneos requerem medidas inovadoras, e isso foge ao âmbito 

mercadológico, financeiro ou tecnológico. Hoje uma gestão municipal, por exemplo, 

precisa estar antenada às mudanças estruturais da sua comunidade e as demandas novas que 

chegam e precisam ser solucionadas. No que tange o ambiente educacional isso não foge à 

regra, sobretudo quando se observa em nosso país, a perpetuação de um defasado sistema, 

que não estimula e não promove mudanças significativas na maneira de dar aula, no modo 

de administrar uma comunidade discente ou oferecer estrutura adequada e inovadora a 

construção do conhecimento. 
 

A todo instante na academia somos estimulados a propor novas práticas para trazer de 

volta o gosto do aluno pelo conhecimento que está será ensinado, e neste caso, a Geografia. 

De certo, cabe lembrar que estando numa Universidade o olhar é diferente em muitos 

aspectos da realidade de fato, o que limita muitas vezes a boas ideias de serem colocadas 

em prática. 
 

Partindo deste cenário que a princípio parece não ter saída, este resumo se propõe a 

apresentar ao leitor um projeto didático a ser implantado em sala de aula pelo autor, assim 

que o mesmo começar a exercer a docência, sem maiores custos e não necessitando de 

enorme estrutura a ideia GEOFOCUS, se fundamenta numa simples capacidade de 

experiência e percepção por parte dos alunos quanto ao ambiente a sua volta; onde a 

principal meta é criar um conhecimento contextualizado e crítico sobre o espaço geográfico 

e o que significa geografia na visão deles. 
 

A partir da vivência que o autor tem experimentado durante a graduação, e em 

especial participando como bolsista do PIBID – Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência, e podendo estar em sala de aula observando, analisando, e propondo 

                                                             
1 Bacharel em Humanidades (FIH/UFVJM) e graduando em Geografia (UFVJM). marquessilvageo@gmail.com 
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práticas junto ao professor supervisor, os objetivos se fundamentam na constante 

necessidade de atualização e estímulo para com os alunos, que não querem mais uma 

Geografia decorada, mas uma geografia analítica e presente e renovada. 

Assim o objetivo principal do projeto Geofocus – Geografia através das lentes, é 

instigar os alunos a observarem o espaço, tirarem fotografias e em cima disto construírem 

um conhecimento geográfico, onde poderá despertar novos olhares sobre a sociedade,  o  

meio  ambiente e  o  espaço  urbano  por  exemplo,  além  de  estimular a exposição de 

suas vivências geográficas que se fazem presentes no seu cotidiano familiar, social, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Logo do projeto; formas geométricas apontando para os pontos cardeais e colaterais e 

subcolaterais. No centro, modelo da abertura de uma lente fotográfica 
 
METODOLOGIA 

 
O desenvolvimento da atividade, se dará em momentos específicos seguindo a 

grade disciplinar da escola onde o autor estará trabalhando, assim ao final e cada etapa 

bimestral ou trimestral, um dos trabalhos finalizadores será o de tirar tais fotos, e fazer uma 

análise geográfica. 
 

Perante disso, cabe salientar que vale qualquer aparelho que registre imagens, tais 

como smartphones, câmeras digitais e até webcams; o importante neste caso não será em 

específico a qualidade da imagem, mas a percepção do aluno quanto ao porquê de tal foto e 

como será seu embasamento teórico na formulação crítica. 
 

Após a prática feita, será recolhido as imagens e textos sendo anexadas no sítio 

https://projetogeofocus.wixsite.com/geofocus, para que seja divulgado ao público e 

aberto a todos que queiram ler o material; partindo da ideia de que aos alunos será muito 
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produtivo ver um trabalho produzido pelo seu conhecimento ser colocado na internet e 

valorizado por quem visualizar. 

O autor também contará com trabalhos pessoais para servir de exemplo e dar mais 

foça a ideia, sendo que após resultados positivos que possam vir, se abrirá o leque para 

outras pessoas ligadas a geografia, poderem também publicar no site e levar a ideia para 

suas salas de aula. 
 
CONSIDERAÇÕES 

 
Este projeto, nasce da esperança (esperançar) do autor em propor ideias novas e 

diferentes no modo de aplicar a geografia em sala de aula. Ainda é um projeto que ganha 

corpo, mas que já parte de uma premissa de fazer com que o aluno construa conhecimento e 

saia do sistema de decorar conteúdo e não saber aplicar em seu cotidiano. As novas visões 

de mundo, visões do social e visões das temáticas geográficas passarão a ganhar novo 

olhares. Também se considera a importância de conciliar tecnologia, que é a base das novas 

gerações e amplamente utilizada para tirar fotos, com esse viés educacional! 
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MÉTODO PEDAGÓGICO QUILOMBOLA: UMA PROPOSTA DIDÁTICA. 

 
Paulo Henrique Lacerda Gonzaga40 

 
 
 
 
INTRODUÇÃO 

As  comunidades  quilombolas  de  todo  território  nacional  têm  sua história em 

consonância com a história do Brasil. A organização comunitária de negros  é  para  

conquistar  a  liberdade  do  trabalho  escravo  e  autonomia, deixando claro que a 

organização social foi um caminho de resistência destas pessoas marginalizadas e 

coisificadas pelo racismo, e a intolerância da elite brasileira. Conforme afirma Kabenguele 

Munanga: 

 
Em 1740, o Conselho Ultramarino, órgão colonial responsável pelo 
controle central patrimonial, considerava quilombo “toda habitação 
de negros fugidos” (...) Apesar de terem se passado centenas  de  
anos,  essa ideia  distorcida  de  quilombo  ainda permanece entre 
nós. Insistir em tal conceito significa negar ou tornar invisível o 
verdadeiro sentido e a história dos quilombos (MUNANGA, 2004, 
p. 70). 

 
Importante considerarmos que uma das formas que rompem com esta negação das 

comunidades é a educação. É por meio dela que se possibilita uma identificação e colabora-

se para uma efetiva desmistificação. Desta forma, este artigo surgiu dos trabalhos e 

pesquisas realizadas na Comunidade Quilombola do Baú, localizada no município de 

Araçuaí - MG. 

Faz-se necessário um aprofundamento na questão educacional. Em especial na 

limitada quantidade de materiais didáticos voltados para o ensino de quilombos. Este fazer 

pedagógico contribui para a efetivação da lei 10.639/03, que trata da obrigatoriedade do 

ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas, com a Declaração dos Direitos 

Essenciais da Criança Negra na Escola e com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Escolar Quilombola de 2012, nos quais o trabalho se embasa. 

                                                             
40 Bacharel em Ciências Humanas na UFVJM, Licenciado em Geografia na UFVJM, Pós Graduando em Ensino de 
Geografia UFVJM, Professor da Escola Família Agrícola de Veredinha, Supervisor do PIBID Diversidade-UFVJM e 
Assessor do Antônio Gosmes das neves presidente da Comunidade Quilombola Baú. tel.sk@hotmail.com; Orientador: 
Diogo Neves; Coorientador: Kyrleys Pereira Vasconcelos;  Antônio Costa das Neves Baú; Pacelli Teodoro 
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O levantamento para construção do material foi elaborado por meio de oficinas e 

entrevistas com a comunidade e filhos de santo do Terreiro de Mãe Lia de Oxum – 

Diamantina MG, detentores das palavras em iorubá utilizados no material.   Entre os/as 

entrevistados/as e autores contou-se com   a participação do vice-coordenador da educação 

da Federação N´Golo das Comunidades Quilombolas de Minas Gerias e presidente da 

Comunidade Quilombola Baú o Senhor Antônio Cosme das Neves Baú. Desta forma 

permitindo mudar a visão etnocêntrica dos materiais didáticos, para uma visão local, dando 

referência social negra às crianças quilombolas. 

A Escola Municipal Mauricio Gaspar de Oliveira fundada em 1987, conta em com 

três funcionários públicos educativos: uma diretora, uma professora, uma zeladora, e com 4 

educandos do primeiro ciclo do ensino fundamental é 16 educandos do EJA. 

A proposta deste trabalho é vir de encontro à necessidade apresentada pela própria 

comunidade – o material de suporte didático, denominado Método Pedagógico 

Quilombola: uma proposta didática. 

Pela limitação deste artigo, suprime-se a descrição das minúcias da elaboração do 

Material Didático para Comunidades Quilombolas, mas damos sinais de suas divisões na 

seguinte forma: Alfabeto Quilombola: A utilização de imagens e palavras que corroborem 

para a identificação das/os educandas/os em sua vivência como comunidade quilombola. 

Material para o/a professor/a:  Este  material  compreende  três  vivências  educativas  – 

Cantinho da Comunidade Quilombola, Preta da África e o Mural de Palavras em 

Iorubá. E ainda na linha da visibilidade de identidade há as práticas pedagógicas educativas 

– Quilombo na escola e Conhecendo território quilombola. Além da construção da História 

de um Quilombo2, como forma de aproximar os/as educandos/as de suas vivências 

pessoais e afetivas, propõe- se uma história baseada na realidade da comunidade em seu 

saber e modo de vida. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
 

2 Blog da Associação Quilombola Baú onde pode encontrar a história e o alfabeto quilombola. 
http://bauquilombola.blogspot.com.br/

Podemos afirmar que as comunidades quilombolas que buscam a certificação e as 

politicas públicas, compartilham de um mesmo sentimento de identidade comunitária de 
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ação coletiva na autoafirmação para conquista de direitos. A desconstrução de paradigmas 

enraizados em uma educação eurocêntrica possibilita o fortalecimento da identidade 

quilombola. 

A impossibilidade de identificação no processo educativo pode levar a  
desistência  do/a  educando/a  e  até  mesmo  a  dificuldade  de  absorção  de conteúdos 

educativos. 

Como forma de fomentar o desenvolvimento intelectual vê-se a urgência de 

repensar o processo educativo público quilombola. Que por vezes é vilipendiado com 

didáticas que não cumprem as leis, estas que foram elaboradas no intuito de respeitar os 

direitos individuais e comunitários. 
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ENSINO DE GEOGRAFIA NA EDUCAÇÃO DOS POVOS TRADICIONAIS 
VAZANTEIROS: o meio socioambiental, cultural dos vazanteiros na orla central da 

cidade de Januária/MG 
 

Raíza Dias Amaral1 

 

No município de Januária-MG existem diversas populações tradicionais que utilizam 

as diferentes paisagens como fonte de recursos. Destacam-se os vazanteiros, que utilizam o 

Rio São Francisco como seu meio de sustentação, empregando naquele território diversas 

técnicas de trabalho como: pecuária, agricultura, pesca-artesanal 2e profissional. Repassando 

para todos da família esse método-próprio, essas técnicas são constituídas perante anos pelos 

povos ribeirinhos são-franciscanos.  

A territorialidade de uma comunidade é eixo central para compreender o seu processo 

histórico e suas dinâmicas espaciais; nesta visão entendemos que a forma de ensinar a uma 

população tradicional a importância dos seus conceitos e modo de vida, são fatores 

importantes para contribuição histórica-ambiental. Hoje em dia, o estudo veio agregar 

conhecimentos a esse meio, abordando assuntos relevantes que são o eixo central de 

população tradicional, seja ela, vazanteiras ou não. Esses saberes são a centralidade dos 

povos tradicionais e terão que ser preservados para persistir durante anos, portanto destaca-se 

a importância do ensino para essas populações.  

Através destes a metodologia empregada foi a pesquisa bibliográfica sobre os temas 

abordados, proporcionando assim uma contribuição nas análises com embasamentos 

científicos de ideias que contribuíram para a pesquisa, os quais discutem sobre Ensino, 

Cultura, Território e População Tradicional. Utilizou-se pesquisa de Campo, sendo que 

(LAKATOS.; MARCONI 2002) menciona que a mesma têm como objetivo obter 

informações ou conhecimentos dentro de um problema que se procura uma resposta, ou 

hipótese que se deseja confirmar, ou encontrar novos acontecimentos ou semelhanças entre 

si. Tendo uma cultura milenar, aspectos ambientais importantes para a dinâmica do curso 

hídrico do rio São Francisco, contextualizando-os com o ensino em geografia para dinamizar 

o fator cultural e ambiental, se concretiza uma educação voltada para o bem da sociedade e 

do meio ambiente. Elaborou-se um questionário estruturado e semi-estruturado, aplicado em 

                                                             
1 Universidade Federal dos Vales Jequitinhonha e Mucuri. raizaamaral@hotmail.com 
2 Pesca-artesanal: com vara de pescar. 
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uma família que consiste cinco integrantes residentes na orla central da cidade; após a 

aplicação dos questionários, a pesquisa utilizou-se a abordagem qualitativa, empregando o 

resultado em forma de texto no decorrer do trabalho.  

A objetividade do trabalho é conhecer os vazanteiros do rio São Francisco (margem 

esquerda), na cidade de Januária-MG, observar as culturas centenárias deixadas pelos seus 

ancestrais, compreender o ensino da geografia repassado para alunos vazanteiros e não 

vazanteiros, descrever os saberes adquiridos no meio estudantil e os ensinamentos repassados 

pela população tradicional. 

O Ensino de Geografia contém conteúdos sobre população tradicional e meio 

ambiente, os mesmo são limitantes, pois as normas repassadas aos professores são cobradas 

diversos conteúdos e deixando essa temática de forma supérflua, outro contratempo é os 50 

minutos de aula, sendo este curto/pouco para ministrar os conteúdos cobrados da LDB – Lei 

de Diretrizes e Bases. Diante das questões mencionadas, este trabalho justifica-se pela 

importância de se compreender o ensino de geografia para populações tradicionais, e o meio 

sócio ambiental e cultural dessa População Tradicional dos Vazanteiros de Januária, 

observando as culturas existentes nessa comunidade e descrevendo o uso do território no seu 

cotidiano e na esfera cultural deixada pelos seus ancestrais, sendo estes contextualizados 

junto ao Ensino. Considerando relevante a relação entre os vazanteiros com o seu território e 

a realização das suas atividades no cotidiano é importante conhecer como se dá a organização 

social e cultural dos mesmos no seu território, e consequentemente o Ensino se enriquecerá.  

 Conclui-se a ausência do Ensino em Geografia com a população tradicional no 

aspecto cultural e socioambiental local, não trabalhando esses assuntos tão importantes para o 

reconhecimento da cultura e a conservação ambiental de uma área tão degradada e importante 

para dinâmica hídrica do rio São Francisco, afetando a atual e as futuras gerações, pois a 

cultura faz parte da história e a história faz parte da sociedade, o ambiente bem conservado 

garante uma vida saudável e resiliente aos anos futuros. A falta de apoio do poder municipal 

e estadual constituem para essa ausência tão essencial para com o todo. Outro fator negativo 

é o pouco tempo de aula que os professores possuem para repassar o conteúdo obrigatório do 

PCN, muitas vezes a perca de tempo para conseguir o silêncio em sala, este atrapalha o 

planejamento feito pelo professor, ressaltando que a questão salarial e a dedicação do 

profissional para o cargo são importantíssimos, pois através destes se concretizará um ótimo 

trabalho e consequentemente ótimo Ensino, e um  excelente futuro para sociedade. Devido a 
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seca presente na região e acessibilidade que temos no tempo atual, os vazanteiros não vive só 

dos produtos colhidos, a compra de mantimentos, de tecnologia e de cultural humanística são 

presentes naquele território; mas, não deixam de perder seus costumes, lhe dando com a terra 

e com o rio como os seus ancestrais os ensinaram; o uso de tecnologia não os deixam de ser 

vazanteiros, mas proporcionam acessibilidade, caminhando assim, juntos com a globalização.  
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MULHERES E POLÍTICAS PÚBLICAS NO VALE DO JEQUITINHONHA 

 

Rayane Silva Nobre1 
Aline Weber Sulzbacher2 

Josélia Barroso Queiroz Lima3 
  

Lavadeiras, artesãs, agricultoras, mães, militantes... São muitas as mulheres no Vale 

do Jequitinhonha. Estas, enquanto sujeitos do projeto de pesquisa Mulheres do Vale e 

Políticas Públicas: trajetórias que se articulam (Projeto PIBIC/FAPEMIG), nos motivam a 

refletir e tentar compreender sua relação com as políticas públicas, ou seja: elas tem tido 

acesso às políticas públicas? Como esse acesso tem impacto na vida dessas mulheres? 

Neste texto temos por objetivo trazer alguns apontamentos e reflexões decorrentes da 

pesquisa em andamento, considerando a relação das mulheres do Vale do Jequitinhonha com 

as políticas públicas. Ao pensar essa relação, busca-se a partir de trajetórias de acesso ou 

tentativa de acesso a políticas públicas, analisar as contribuições para o empoderamento 

feminino. Neste percurso, se destaca de imediato a diversidade que envolve o “feminino” no 

Vale, sua relação com o Estado via políticas públicas, com a organização coletiva em 

diferentes espaços e nos instiga a indagar o significado do “empoderamento” para essas 

mulheres. Os procedimentos metodológicos têm por base pesquisa bibliográfica, análise 

documental, trabalho de campo para conhecer melhor as realidades das mulheres do Vale, 

bem como levantamento das principais políticas públicas, órgãos, entidades e organizações 

sociais que auxiliam a relação entre as mulheres e o Estado. 

Como são muitas as mulheres, são muitas suas lutas, nuanças culturais e sociais.  

Nesse sentido, o campo é a unidade espacial de construção e desconstrução de laços, 

conceitos, papeis e normais sociais através de um processo lento feito por mulheres que 

ousam ultrapassar o limite imposto socialmente para o feminino. Neste movimento, a 

espacialidade torna-se também um campo de construção do feminino e do masculino 

(ORNAT, 2008), sendo aquele associado a emoção e este a razão. No meio rural atividades 

laborais são definidas socialmente, a partir de uma divisão sexual do trabalho que pressupõe 
                                                             
1Estudante do Curso de Bacharelado em Humanidades, FIH – UFVJM. Email: rayanenobre1000@gmail.com 
2 Docente na Faculdade Interdisciplinar em Humanidades (FIH) da Universidade Federal dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). Email: sulzba@gmail.com 
3Docente na FIH – UFVJM. Email: joseliabqlima@gmail.com 



 

 
 
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM)      
Curso de Graduação em Geografia – Licenciatura – FIH  
Curso de Especialização em Ensino de Geografia – DEAD 
Centro Acadêmico de Geografia Aziz Ab’Saber  
semanadageoufvjm@gmail.com 
 

67 

o trabalho feminino como “mais leve” e, por isso, também como o de menor relevância 

econômica. Assim, as atividades exercidas pelas mulheres geralmente é minimizada e pouco 

valorizada, algo que precisa ser problematizado, afinal: 

 
A imagem de uma família rural harmônica ainda predomina. No entanto, o 
que vemos na prática é um grande descontentamento de mulheres e 
jovens com a situação atual. Este descontentamento contido mostra que a 
organização do trabalho no meio rural precisa ser repensada, e os 
organismos de apoio, os movimentos sociais, a assistência técnica, a 
extensão rural e as políticas públicas voltadas para o rural, e especialmente 
para a mulher, tem papel fundamental nesta transformação. (BONI, 2006, p. 
02 – grifos nossos).  
 
 

Ao longo de todo o Vale do Jequitinhonha as mulheres no meio rural exercem 

atividades que estão além da lida com hortaliças, porcos e galinhas. Os trabalhos ditos 

pesados também são feitos por elas, principalmente em períodos de migração sazonal quando 

os homens deixam seu lugar e migram por alguns períodos em busca de trabalho, seja em 

colheitas de laranja, café e outros para complementar a renda. Ocorre que todo o trabalho 

feito pelas mulheres para garantir a reprodução social da família camponesa, na presença ou 

ausência de seus companheiros, fica subestimado diante da imagem da “viúva viva”. Assim, 

se torna muitas vezes invisível no próprio contexto familiar e, também aos olhos de entidades 

e órgãos do serviço público. 

A partir de políticas públicas que passam a fomentar projetos para mulheres no 

campo, como é o caso do PRONAF Mulher e o ATER-Mulher, que são exemplos de como a 

ação do Estado pode reconhecer o trabalho da mulher como produtivo e estratégico para 

reprodução social da família camponesa. O Pronaf Mulher tem por objetivo atender as 

propostas de crédito de mulheres agricultoras conforme proposta e projeto técnico 

independente de sua condição civil. Por sua vez, o ATER-Mulher foi uma iniciativa do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) com objetivo de fortalecer e estimular a 

organização de agricultoras familiares possibilitando o acesso a comercialização de seus 

produtos e a valorização do mesmo. Outro exemplo é o Projeto “Economia Lilás Avança no 

Semiárido”, que foi contemplado com recursos de Edital da Petrobrás e executado pela 

Associação Mineira de Escolas Família Agrícola (AMEFA) em parceria com outras entidades 

como Sindicatos dos Trabalhadores Rurais (STR), Comissão da Pastoral da Terra (CPT), 

dentre outras. O “Economia Lilás” – como é denominado pelas mulheres e lideranças, 

realizou atividades de formação com mulheres do campo que culminava na criação de um 
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projeto produtivo que poderia ser coletivo ou individual. A formação seguiu concepções da 

pedagogia da alternância, com encontros mensais nas EFAs do médio e baixo Vale. Também 

incluía recursos financeiros para execução do projeto produtivo. Este foi uma das 

experiências que foi muito destacada por mulheres, pois buscou aliar espaços formativos com 

criação de propostas produtivas que foram efetivamente implementadas. Exigiu delas, de 

imediato, uma negociação com ambiente familiar tanto para participar das atividades 

formativas (um final de semana, uma vez por mês) quanto para construir um projeto 

produtivo vinculado ao seu interesse de trabalho (muitos casos optaram por atividades ligadas 

ao “quintal”, como criação de pequenos animais, horta etc.). Esse tipo de posicionamento 

pode ser considerado como um processo de empoderamento feminino. 

Portanto, referem-se a projetos executados a partir de políticas públicas que 

permitiram desencadear processos de empoderamento e mudança qualitativa na vida das 

mulheres envolvidas. Do ponto de vista teórico, entende-se que o empoderamento1 feminino 

contribui na mudança da dinâmica social de reprodução da subalternidade do feminino, além 

disso, as trajetórias não são compreendidas no singular e sim dentro de determinados grupos 

sociais onde a submissão, relação de gênero, aceitação e recusa são faces da mesma moeda. 

Reconhecer o empoderamento feminino como processo que circunda o individual e coletivo, 

sobretudo no meio rural não é tarefa fácil. 

O diálogo com empoderamento feminino e as mulheres do Vale possibilita debates e 

reflexões na inserção de políticas públicas como o PRONAF, por exemplo. Além disso, é 

possível a compreensão, a partir das trajetórias dessas mulheres, de seu universo simbólico.  

Mas o que é o empoderamento feminino no Vale do Jequitinhonha? O que esse 

conceito significa e simboliza para essas diferentes mulheres? Ou quem são essas mulheres 

do Vale? As políticas públicas conseguiram alcançar e fazer diferença na vida delas? Essas 

são algumas das perguntas que o projeto de pesquisa se propõe a pesquisar e analisar. 

 

 

 

 

                                                             
1 O termo empoderamento, na tradução brasileira, ou empowerment, na língua inglesa, tem raízes na segunda metade do 
século XX, em lutas pelos direitos civis, por meio da bandeira do movimento negro e movimento feminista.  Esta categoria 
de análise é conhecida e estudada em muitos países, porém, no Brasil, essas reflexões são incipientes. Consiste em uma 
alternativa para estudos no campo da exclusão e marginalidade, sendo uma estratégia para romper com paradigmas 
tradicionais de atenção e intervenção (LANDERDAHL, 2013, p.309). 
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OS DESAFIOS DE REALIZAR UMA EDUCAÇÃO POPULAR: A EXPERIÊNCIA 
VIVENCIADA NO CURSINHO DARCY RIBEIRO EM MONTES CLAROS – MG 

 
Samira Xavier Machado1 

Cássio Alexandre da Silva2 
 

 

O presente trabalho é fruto da participação da autora como coordenadora, professora e 

voluntária do projeto da Rede Emancipa – Cursinho Popular Darcy Ribeiro. Tendo como 

objetivo apresentar a Rede Emancipa de Cursinhos Populares como mecanismo importante 

no contexto da Educação Popular. 

Quanto à metodologia, esta se baseou em uma cuidadosa revisão bibliográfica, além 

da participação e construção do cursinho popular Darcy Ribeiro em Montes Claros-MG. 

 A Rede Emancipa nasce em 2007, a partir de um movimento de refundação do 

Cursinho da Poli da Universidade de São Paulo (CP-USP), tendo como principal fundador o 

professor e geógrafo Maurício Costa de Carvalho, direcionado pela defesa do ensino público 

e pela democratização do acesso à universidade. Para Menezes (2012), em 2012 o cursinho 

contava com mais de 16 projetos distribuídos entre os estados de São Paulo, Rio Grande do 

Sul e Pará. O principal objetivo da rede de cursinhos é “proporcionar aos estudantes 

concluintes ou matriculados na rede pública de ensino médio a preparação necessária para 

ingressar na universidade pública” (MENEZES, 2012, p.117).  

Em Montes Claros o Emancipa iniciou os trabalhos no ano de 2013 funcionando no 

espaço físico da Escola Estadual Francisco Peres no bairro São Geraldo II, levando consigo o 

nome do antropólogo, escritor e político brasileiro, Darcy Ribeiro. Segundo Rede Emancipa 

(2013, s/n): “A homenagem revela que o objetivo do cursinho Darcy Ribeiro é justamente, a 

exemplo do conterrâneo que nomeia o projeto, lutar pela educação no Brasil, investindo no 

seu potencial transformador e emancipador.” Sendo este o primeiro cursinho da Rede 

Emancipa a funcionar em Minas Gerais.   

O Emancipa rompe os limites de um cursinho comercial, tratando da educação com 

um viés político, como dizia Freire (2014) educar é um ato político e está diretamente ligado 

                                                             
1 Coordenadora da Rede Emancipa – Cursinho Popular Darcy Ribeiro. samiraxavierm@yahoo.com.br 
2  Docente da Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes.cassioas27@gmail.com 
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à história que escreveremos. A educação política a que Freire (2014) refere-se consiste em 

educar para formar atores sociais, ou seja, seres capazes de transformar a estrutura social.  

Contrapondo ao ensino tradicional, no Emancipa os alunos são incentivados a 

coletividade. Incentivo esse que se dá através das coordenações de alunos em consonância 

com a coordenação geral e dos professores, a fim de trazer a esses estudantes a experiência de 

trabalhar em grupo, colaborando e construindo o cursinho em seu cotidiano, elaborando 

eventos culturais e atuando junto a outros movimentos sociais. 

Sendo assim, cabe aos educadores populares tratar a educação não como uma 

mercadoria a serviço do capital, mas como um movimento popular pedagógico, onde os 

educandos são prioritariamente sujeitos da realidade. A educação popular deve possibilitar a 

estes educandos agir, pensar e atuar com autenticidade e “não estarem simplesmente dirigidos 

por outros.” (KANE, 2006 p.196).  

A preocupação do Emancipa atrela o conhecimento tecnicista ao conhecimento 

empírico, produzido a partir da experiência de cada aluno. É uma junção entre os saberes. O 

conhecimento tecnicista é importante para que o aluno alcance um de seus objetivos, a 

aprovação no vestibular. Portanto, de que serviria somente o conhecimento tecnicista que não 

transforma as estruturas sociais? Relevando que essa transformação é a luta primordial da 

luta de classes. Ou somente a Educação Popular? Nessa perspectiva a educação popular se 

realiza na busca pela qualidade do ensino básico e ainda na democratização do acesso ao 

ensino superior público. Lutando por políticas públicas que possibilite a permanência dos 

estudantes das classes baixas e a transformação dos vestibulares.  

Recorrendo ao Manual do Coordenador 1  disponibilizado pela Rede Emancipa, 

destaca-se a relevância do funcionamento do cursinho, que não se dá de forma clientelista. 

“Não estamos fazendo caridade, estamos nos organizando junto a professores e estudantes 

para mudar uma situação injusta na educação.” (EMANCIPA. p.6) 

A concorrência dos vestibulares torna a prova e o ambiente escolar extremamente 

competitivos, uma vez que o número de vagas apresenta discrepante inferioridade ao número 

de candidatos. O pensamento que pretende-se inserir é o da educação popular na perspectiva 

do ensino superior. Longe dos discursos simplistas que educação popular é a educação de 

todos, a educação das classes populares deve se constituir com o povo e a partir de seus 

conhecimentos e em favor a suas necessidades.   
                                                             
1 Manual disponibilizado pela Rede para organizarmos o cursinho em Montes Claros-MG. Não possui 
referências. 
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O processo de mercantilização não deixou nada impune, nem o conhecimento. A 

principal diferença entre os cursinhos populares e os cursinhos comerciais é o lucro.  

A negação do saber fica evidente no mercantilismo/capitalismo, que se limita a 

transmitir o saber apenas a aqueles que podem pagar por ele. Não estamos querendo aqui, 

propor um modelo de projeto pedagógico que não utilize o capital, afinal manter um 

cursinho, mesmo que funcione com professores-voluntários e espaço cedido possui gastos, 

com materiais pedagógicos e a elaboração de eventos, por exemplo. Dessa maneira os 

problemas financeiros enfrentados nos cursinhos populares da rede Emancipa são resolvidos 

coletivamente a partir do desenvolvimento de projetos de custeio como bazares, rifas e 

outros.  

De acordo com o Manual do Coordenador Emancipa:  
Os cursinhos comerciais são empresas, restringem o acesso e lucram com o 
pagamento dos estudantes. Os cursinhos populares são movimentos sociais que 
ampliam o acesso e buscam não restringir a participação dos estudantes. Além 
disso, os cursinhos populares da Rede Emancipa procuram valorizar a escola 
pública e seus espaços, utilizando-os e mantendo um diálogo constante com a 
comunidade ao redor. 
 

Recorrendo a Menezes, (2012, p.117) 
Os cursinhos populares são espaços nos quais a juventude encontra apoio e 
entusiasmo para complementar sua formação secundária, bem como para lutar e 
sonhar coletivamente. Historicamente, reúnem pré-universitários comprometidos 
com a transformação social e o pensamento crítico. Dispondo de parcos recursos e 
voltados aos alunos das escolas públicas, os cursinhos populares tem proporcionado 
a milhares de jovens a possibilidade de acesso ao ensino superior público.  
 
 

Sendo os cursinhos populares, “mais que meros cursinhos”, estes voltados ás classes 

populares, jamais podem reproduz as desigualdades sociais geradas durante o processo de 

mercantilização. Sendo ainda, movimento social pela educação as diretrizes dos cursinhos 

populares correlacionam-se com os movimentos sociais anticapitalistas2. Tais cursinhos 

devem construir uma educação conectada com a realidade problemática a qual eles se 

dispõem a transformar.  

Os cursinhos populares Emancipa recebem outra  característica que o difere dos 

cursinhos comerciais, a de serem pré-universitários e não pré-vestibulares, devido sua meta 

estar centrada na formação de universitários críticos e comprometidos com a transformação 

social, que posteriormente tem a possibilidade de retornarem aos cursinhos como professores 

e/ou coordenadores. A característica de pré-vestibular apresenta uma insuficiência dos 
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cursinhos comerciais, que após realizar seu único objetivo, aprovação no vestibular, 

desvinculam-se totalmente dos estudantes que por ali passaram. 

Nesse contexto podemos observar um crescimento mútuo e a fundamental 

importância de se atribuir na construção de um cursinho popular metodologias participativas 

e horizontalizadas, que possuem objetivos apoiados na politização, na tomada de consciência 

dos problemas sociais e na organização para tentar superá-los. 

O cursinho transforma-se num espaço significativo de formação de professores 

possibilitando-os experiências educacionais enriquecedoras, além de oferecer condições para 

que os mesmos possam ser auto gestores do projeto participando ativamente das decisões 

administrativas. É importante ressaltar que cada professor tem “liberdade” na escolha da 

política pedagógica das respectivas aulas, esse fator contribui positivamente na dinâmica do 

cursinho, uma vez que gera inovação metodológica.  

Além das disciplinas tradicionais, desenvolve-se o Círculo do Emancipa, neste espaço 

os assuntos recorrentes à sociedade, são trabalhados de forma interdisciplinar. Professores e 

alunos organizam-se sentados em círculo. O tema a ser discutido é escolhido pelos alunos 

uma semana antes, ao final de cada Círculo. É justamente nesse espaço de debates e diálogos 

onde a Educação Popular se realiza, pois há uma valorização da voz dos estudantes. O 

Círculo do Emancipa é o principal espaço de construção do conhecimento, e de 

desconstrução que ocorre na busca por quebrar paradigmas sociais, no anseio por construir 

novas estruturas sociais. Para Menezes (2012, p.117) um dos potenciais da rede de cursinhos 

é “possibilitar à juventude um espaço inovador de debates, criação e recriação do saber 

acerca do mundo e da vida.”  

A experiência de construir um cursinho de educação popular nos moldes do Emancipa 

se constitui de maneira enriquecedora, dada às características que une os debates políticos e 

as vivências pessoais na construção não só de um espaço educativo, mas uma sociedade 

consciente. 

 Diante das experiências proporcionadas pelo cursinho Emancipa em Montes Claros, 

que vão muito além desse trabalho, podemos perceber a carência de debates políticos na 

sociedade como um todo. 

 Desta forma, concluímos que o cursinho Emancipa vem cumprindo o papel que lhe 

foi atribuído. De maneira geral o momento é de crise, fazendo-se fundamental repensar o 
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sistema educacional brasileiro, adequando-se a uma Educação Popular que possibilite a 

revolução social. 
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PERFIL DOS ALUNOS DE CURSOS TÉCNICOS NA MODALIDADE EDUCAÇÃO 
À DISTÂNCIA NO POLO DE DATAS/MG  

 
Samuel Ferreira da Fonseca1 

Ângela Aparecida Santos2 
Vânia Lúcia Souza3 

 
 

 

INTRODUÇÃO  

É notória a expansão da modalidade Educação a Distância nos mais diversos cursos 

profissionalizantes e técnicos e também os cursos superiores (SANTOS e LOIOLA, 2014). 

Conforme Sena (2012) o crescimento exponencial da Educação a Distância – EAD nos 

últimos anos é uma realidade e merece a devida atenção. Segundo Hernandes (2017) o 

surgimento da Universidade Aberta do Brasil – UAB possui amplo significado para as 

transformações da EAD tradicional (estática e pouco interativa). Arruda e Arruda (2015) 

assinalam a democratização do ensino superior no Brasil estando relacionado a modalidade 

EAD. Entretanto, estes autores reconhecem que muitos dos alunos que iniciam os cursos na 

referida modalidade não os finalizam. A nosso ver, essa realidade também abrange os cursos 

técnicos oferecidos na EAD.  

Este trabalho objetiva identificar o perfil dos discentes de cursos técnicos na 

modalidade Educação à Distância, ofertados pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Norte de Minas Gerais - IFNMG, no polo de Datas/MG.  

 

METODOLOGIA  

Realizou-se pesquisa bibliográfica, na qual os conceitos inerentes a EAD foram elucidados. 

Os principais autores estudados foram: Sena (2012); Arruda e Arruda (2015); Santos e Loiola 

(2014) e Hernandes (2017). Aplicou-se questionários semiestruturados a uma amostra de 25 

alunos inseridos nos cursos de nível técnico o polo supracitado. Em seguida os dados foram 

tabelados e organizados em forma de gráficos. 
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RESULTADOS  

Entre os entrevistados 36% estão na faixa etária superior a 32 anos (Gráfico 1).  Em 

contrapartida, o percentual de alunos que possui somente o ensino médio chega a 60% 

(Gráfico 2).   
 

 
Gráficos 1 e 2: Faixa etária e escolaridade dos cursistas em Datas/MG. 

Fonte: Elaborados pelos autores. 
 
 

Outro fator importante para conhecer melhor o público alvo na EAD, diz respeito a 

localidade dos mesmos. Pois, parte-se do pressuposto que o discente desta modalidade possui 

amplo acesso às novas tecnologias da informação e comunicação (ALMEIDA et al., 2013). 

Deste modo o indivíduo citadino poderá ter maior sucesso na modalidade que àqueles 

inseridos no âmbito rural (Gráficos 3 e 4). Observou-se que 76 % dos entrevistados são 

moradores de Datas, e estão situados no núcleo urbano do município. Por outro lado os 24% 

de público externo se divide em 4 municípios distintos, com destaque para Diamantina que 

abrange 12%  do todo. O público rural representa uma pequena parcela dos estudantes, 

somente 16%.   O deslocamento dos cursistas em relação ao polo é uma variável importante 

(Gráfico 5), pois a rotina de idas e vindas ao polo presencial poderá gerar evasão. Neste 

trabalho 56% dos entrevistados residem próximos ao polo (entre 0,5 e 2 km) e 4% estão a 

mais de 50 quilômetros de distância do mesmo. 
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Gráficos 3 e 4: Percentual de alunos por município e localidade dos cursistas em Datas/MG. 
Fonte: Elaborados pelos autores. 

 
 
 

  
 

Gráficos 5 e 6: Deslocamento dos cursistas em Datas/MG e satisfação nas atividades práticas. 
Fonte: Elaborados pelos autores. 

 

 

A maioria dos cursistas entende que essas atividades foram desenvolvidas com 

qualidade. Portanto, 48% dos entrevistados avaliaram entre 9 e 10 e  36% entre 7 e 8.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este trabalho aponta a necessidade de compreender o perfil dos ingressantes nos 

cursos técnicos na modalidade EAD. Pois, o alto nível de evasão escolar na EAD pode estar 

relacionado a falta de um planejamento escolar que objetive alcançar um público totalmente 

diverso com diferentes níveis de contato com as tecnologias da informação e comunicação.  
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CARACTERIZAÇÃO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA MATA DOS CRIOULOS, 
DIAMANTINA – MG 

 
Tainá Bulhões1 

 
 

 

Introdução 

 

Os povos e comunidades tradicionais, guardiões de etnosaberes e importantes 

responsáveis por proteger a natureza do território que vivem, tem tido seus direitos sobre o 

território muitas vezes negados frente a expansão de projetos de desenvolvimento, como a 

mineração, construção de barragens, silvicultura e a criação de unidades de conservação de 

proteção integral, que mantem a histórica expulsão e invisibilidade que os atingem e 

explicitam inúmeros casos de conflitos. Diante da afirmação foi desenvolvida a dissertação 

intitulada “O Território da Mata dos Crioulos e Demandas Territoriais Distintas: contradições 

entre Comunidades Quilombolas e Unidades de Conservação”, que constatou a carência de 

publicações que tratem da questão territorial e do conflito que o título do trabalho indica, 

inexistência da caracterização da comunidade quilombola Mata dos Crioulos, originando, 

assim esse trabalho que objetiva realizar essa caracterização, à luz das percepções locais, 

dando visibilidade à busca pelo reconhecimento e garantia do direito da comunidade sobre o 

território tradicional.  

A constituição federal brasileira contemplou as populações afro-brasileiras, que 

estabelece “aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas 

terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos 

respectivos" (BRASIL, 1988). Considera-se que a caracterização, aqui proposta, contribui na 

visibilidade à comunidade da Mata dos Crioulos e na busca pela garantia do direto territorial 

previsto pela constituição. As Comunidades Quilombolas são conceituadas através do 

Decreto nº 4887 de 20 de novembro de 2003, “como grupos étnico-raciais segundo critérios 

de autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais especificas, 

                                                             
1 Graduanda em Geografia pela Universidade Federal dos Vales do Jeqtuitinhonha e Mucuri. Professora 
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com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica 

sofrida”. 

 

Metodologia 

De caráter qualitativo, o estudo de caso se propõe caracterizar a comunidade 

quilombola Mata dos Crioulos, à luz da percepção local, dessa forma, foram realizadas visitas 

de campo e entrevistas semiestruturadas com comunitários, que possuiu como pontos focais 

os temas formação histórica da comunidade, questões territoriais, trabalho, migração, 

percepção socioambiental e saberes tradicionais. E utilizou-se a observação como método 

para perceber o modo de vida, as relações socioespaciais e traços da identidade quilombola. 

 

Caracterização da Comunidade Quilombola Mata dos Crioulos  

A ocupação da região da comunidade quilombola Mata dos Crioulos, conforme 

contam os moradores, originou de quatro grandes fazendas de coronéis, donos de escravos, 

que buscavam diamantes no rio Soberbo, e outros, e comercializavam sua produção nos 

povoamentos da época na região, através das tropas. Ainda hoje, a grande maioria das 

famílias da Mata dos Crioulos se enquadra como posseiros dessas fazendas. 

Os escravos fugidos tanto das Fazendas, como de toda região, buscavam sua liberdade 

nas matas e grotas de difícil acesso na localidade, que originou o próprio nome do lugar. 

Outro fator observado quanto a descendência escrava dessa comunidade refere-se ao 

remanescente de mata atlântica no território, denominado “Mata do Isidoro”, uma área em 

estágio avançado de regeneração com alguns trechos de floresta primária e detentora de 

grande quantidade de nascentes que abastecem as bacias dos Rios Doce e Jequitinhonha 

(VILHENA, 2010). Este remanescente recebeu o nome de Isidoro, escravo de grande fama e 

personagem de lendas contadas até hoje na região, por acreditar ser para onde fugiu 

constituindo a Mata dos Crioulos. 

A Mata dos Crioulos recebeu a certificação de Comunidade Remanescente de 

Quilombo em 2010, concedido pela Fundação Palmares junto ao Ministério da Cultura. 

Atenta-se que a comunidade ainda não possui a titulação do seu território e existem, de outro 

lado, à intensificação de projetos de proteção ambiental nessa região tem afetado o uso de 

partes do território da comunidade. 
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A comunidade está localizada, aproximadamente a 40 km da sede de Diamantina, de 

onde sai o principal acesso por estrada de terra mal conservada, na divisa entre esse 

município e Serro, Serra Azul de Minas, Couto de Magalhaes de Minas, São Gonçalo do Rio 

Preto, Felício dos Santos e Rio Vermelho. Atualmente vivem na comunidade, em torno de 

120 famílias. Grande parte das casas não possuem banheiro. O acesso à água é feito através 

da captação direta de nascentes próximas e armazenada em caixas d’água. A Mata dos 

Crioulos possui três escolas municipais de nível infantil que funcionam com o modelo de 

educação multisseriada. 

A distância, as condições da estrada e falta de transporte caracterizam a dificuldade de 

acesso e o isolamento geográfico da comunidade. Esse isolamento permitiu que 

desenvolvessem e conservassem um modo de vida tradicional, marcado por simbologias e 

materialidades que baseiam as relações sociais e com a natureza. A produção de subsistência 

e o extrativismo – vegetal, principalmente de sempre-vivas, e mineral, com a extração 

artesanal de diamantes e cristais, marcas desse modo de vida, tem sofrido com processos 

advindos das imposições de projetos preservacionistas. 

De acordo com a dissertação o caso da comunidade quilombola Mata dos Crioulos se destaca 

ao observar que eles foram responsáveis pela conservação da natureza em seu território, além 

de ser nele que constroem suas relações sociais e modelam seu modo de vida, e hoje estão 

sendo pressionados pelos limites territoriais sobrepostos e imposições de Unidades de 

Conservação que se colocam como verdadeiros responsáveis pela proteção da natureza 

(BULHÕES, 2016).  

A Mata dos Crioulos se diferencia de outras comunidades quilombolas por sua 

característica de ocupação territorial de forma espraiada, formada pela união das localidades 

de Acaba Mundo, Cardoso, Algodoeiro, Palmital, Pindaíbas, Covão, Bica d’Água, Serra da 

Bicha, Santa Cruz e região da Chapada do Couto, que possuem uma sua peculiaridade, além 

do uso coletivo de regiões como a Chapada do Couto para realização de inúmeras atividades 

tradicionais. 

Outra característica cultural observada é a diferente relação que tiveram que manter 

com o território. A migração em seu interior é constante e orientada por dois fatores. O 

primeiro, devido a falta do título legal da terra, que manteve grande parte dos comunitários 

sujeitos as imposições dos proprietários legais. O segundo fator se concretiza pelas regras 

costumeiras que garantem a sustentabilidade socioecológica e a sobrevivência da 
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comunidade, que migra seguindo os ciclos da natureza, para realizar suas atividades 

tradicionais como, por exemplo, coletar sempre-vivas, caçar, garimpar, atividades que 

garantiram o sustento das famílias. 

Atentamos à relevância da região da Chapada do Couto para a Mata dos crioulos, 

onde se fazia o uso coletivo para o extrativismo e para a soltura das criações, sendo 

justamente essa área incluída no Parque Estadual do Rio Preto, impossibilitando o uso 

comunitário dos recursos naturais e desencadeado em conflitos socioambientais. 

Conclusão 

Concluiu-se que a Mata dos Crioulos, há muito vem sendo, e pode continuar a ser, 

guardiã da sociobiodiversidade local e mantenedora de sua cultura quilombola. A proteção 

desse território não faz sentido se não for em prol da comunidade responsável por ele ainda 

existir, dessa forma a preservação ambiental deve se amparar na proteção e valorização 

cultural da comunidade quilombola. 
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GEOGRAFIAS DO SONORO: Uma Paisagem a ser Sentida 
 

 
Talita Umbelina Fernandes da Silva1 

Letícia Pádua2 
 

 
A paisagem é um conceito de interesse da Geografia desde o seu surgimento enquanto 

ciência. Geralmente representando uma unidade espacial, devemos reconhecer que a 

paisagem é portadora de formas, cores, cheiros, sons e movimentos. 

A “paisagem sonora” tem origem na palavra inglesa "soundscape" que se caracteriza 

pelo estudo e análise do universo sonoro que nos rodeia. A paisagem sonora pode ser 

compreendida como os sons que compõem e/ou caracterizam um ambiente (SCHAFER, 

2001) e, apesar de explorada por antropólogos e músicos, apresenta-se à Geografia como 

importante objeto de estudo, pois compreender a paisagem a partir dos sons é uma 

experiência que envolve percepções, valores e significações. Pensar em paisagem sonora é 

levar em conta a diversidade de sons presentes num lugar, e a relação destes com a cultura. A 

paisagem sonora, as relações pessoais, as experiências, arte e a música apresentam-se como 

importantes elementos a serem considerados no levantamento das percepções e memórias de 

cada indivíduo.  Neste sentido:  
O mundo é percebido pelo ser humano simultaneamente através de todos os 
sentidos, sendo imensa a informação potencialmente disponível. No entanto, no dia 
a dia do homem, é utilizada somente uma pequena porção do seu poder inato para 
experienciar  (TUAN, 1980 apud TORRES; KOZEL, 2010, p.126) 

 
Poder analisar a paisagem por meio da percepção sonora traz a oportunidade de 

estudar uma paisagem que está além do visual, relacionando seus aspectos culturais, 

abordando a paisagem, um conceito importantíssimo para a Geografia. 

A cidade de Diamantina, MG, com quase três séculos de fundação tornou-se 

patrimônio da humanidade, reconhecido pela UNESCO – Organização das Nações Unidas 

para Educação Ciência e Cultura – em 1999. A cidade passou de povoado a arraial até chegar 

a município. Atualmente Diamantina é uma cidade rica em história e tradições. Possui um 

patrimônio arquitetônico, cultural e natural rico e preservado. 
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Diamantina traz em cada rua, beco, viela, pedra e calçamento uma sonoridade 

marcante e diversificada. Sua paisagem sonora vem sendo construída diariamente por todos 

seus moradores e visitantes; é por meio da vivÊncia e experiências que a paisagem se forma. 

Além de ser uma cidade extremamente musical, com uma bagagem cultural valiosa e um 

sentimento de pertencimento significativo de seus moradores, existem uma infinidade de sons 

típicos que compõem sua paisagem sonora – os pneus dos carros pulando no calçamento, a 

sinfonia diversificada dos sinos das igrejas, o sotaque (o famoso “uai” dos mineiros ganhou, 

em Diamantina, uma versão diminuída: “uá”), o silêncio do centro aos domingos quebrado 

pelos passos de quem segue para as missas das 18h.. Mas, que paisagem sonora é essa? 

Porque enxergar a paisagem com os outros sentidos se torna tão importante? 

Assim, este trabalho tem por objetivo (re)conhecer a importância da paisagem sonora 

como objeto de estudo em Geografia de base  fenomenológica, entendendo as experiências 

adquiridas no cotidiano como fundamento do conhecimento. O objetivo norteador é, de fato, 

ouvir mais que ver, um trabalho de percepção, de captar a sonoridade da cidade e assim 

entender a paisagem. Como cada som tem uma representação tão importante para a formação 

do lugar? A partir dessas indagações iremos fazer uma análise cultural relacionada à 

paisagem sonora. Neste trabalho utilizaremos também a música como influência na paisagem 

de um lugar afinal, Que som tem Diamantina? O exercício de parar para ouvir, e ouvir não só 

o que é obvio é o que se faz necessário.  

A música sempre teve um importante espaço em meu crescimento. Desde pequena, 

instrumentos musicais como violão fazem parte do meu cotidiano. Canto e em cada música 

trago sentimentos, lembranças e tento retratar isso por meio da minha voz. Assim formo 

paisagens imaginarias pelo som, música e não só a partir do som da minha voz, mas também 

das canções que ouço e dos amigos que cantam e da família que é extremamente sonora. A 

música é a arte mais bonita e significativa, é o que me conecta com o sensível, que me faz 

estar em contato com o mundo-da-vida. 

 As canções unem, reforçam laços afetivos, engrandecem amizades, trazem 

lembranças e criam pertencimento. A paisagem sonora também é construída por meio dos 

laços afetivos, das amizades que adquirimos ao longo de nossas experiências vividas. O 

estudo geográfico a partir da música traz uma maior compreensão de localização, cultura, 

influências da paisagem sonora local, sonoro-musicais do passado, e influências sonoro-

musicais externas.  
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Pensar em como Diamantina é uma cidade cheia de sons e música, captar seus sons 

naturais e também toda a sua herança sonora remete a uma paisagem que ultrapassa os pré- 

conceitos já formados, a paisagem que é sentida e vai muito além do que nossa visão pode 

alcançar e está ligada a vivências, lembranças, amizades, religiosidade, cultura e a essência 

de cada um. Unir essa sonoridade à Geografia possibilita uma análise mais voltada a uma 

paisagem sensível, leve e cheia de sonoridade, que nos permite por meio das sensações abrir 

um leque de novas experiências e assim contribuir para a construção de uma geografia 

poética e musical.  

Após a leitura do livro Sons do imaginário, a reinvenção da cidade nas canções do 

clube da esquina, de autoria de Bruno Martins Viveiros, foi que a ideia de ouvir a paisagem 

sonora de Diamantina surgiu, pois os integrantes do Clube da Esquina partiram da música e 

amizade para transformar a concepção da cidade, que passou a ser cantada, vivida e 

imaginada como o lugar de realização plena da humanidade, e não como um mero espaço 

físico onde seus habitantes lutam pela realização de interesses particulares e desejos privados. 

Percebi que Diamantina é muito mais que um simples local de passagem, é um lugar de 

encontros, construção de amizades, de crescimento. Nesta cidade, os encontros retratados 

pelos compositores do clube acontecem tropeçando nas pedras, subindo morros, em 

comemorações festivas nos becos, repúblicas estudantis e nas trocas de experiências. Todos 

esses aspectos caminham juntos na formação da paisagem sonora local. 

Para a realização desta pesquisa, trabalhos de campo estão sendo feitos a fim de ouvir 

os sons citadinos, buscando captar seus aspectos sonoros na formação da paisagem. Na 

geografia humanista, de matriz fenomenológica, estamos em busca “das coisas elas mesmas” 

– das essências.  Sendo assim, nos propusemos a percorrer as ruas da cidade em diversos dias 

e horários contemplando seus sons, sem saber exatamente o que se procura ou ter um roteiro 

pré-estabelecido: é no campo e do campo que as questões emergem. Assim, será em campo 

que encontraremos os sons que formam de fato a paisagem sonora das várias Diamantinas.  

O pensamento humanista se expressa na valorização do mundo vivido, significativo e 

valorizado. Partindo deste pressuposto, os campos realizados para este trabalho são 

caminhadas sem amarras ou pré-conceitos, caminhadas essas sem rotas traçadas, com 

conversas informais quando necessário, não visando comprovar dados ou desvendar 

respostas.  Apenas ir, caminhar, ouvir e perceber.   
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Tudo aqui dito é um caminho em construção, ainda nos primeiros passos. Estamos na 

busca de uma maior compreensão do fenômeno, e assim entender o conceito de paisagem 

relacionado à sonoridade diamantinense. 
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A SINGULARIDADE DOS ECOSSISTEMAS DE TURFEIRAS E SUA 

IMPORTÂNCIA SOCIOAMBIENTAL 
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Introdução 

No território brasileiro ocorrem tantos geossistemas que nossos esforços de pesquisa 

mal conseguem quantificar, tanto é que em termos de conhecimento da nossa biodiversidade 

ainda estamos concentrados na pesquisa básica de identificar e quantificar nossos recursos 

com poucos avanços em gerar tecnologia a partir deles. E essa pesquisa apesar de básica é de 

grande importância para a gestão dos recursos naturais no país. Por isso é necessário 

conhecer, investigar, quantificar e identificar padrões nos diversos sistemas que ocorrem na 

natureza a fim de que possamos encontrar a melhor forma de gerenciar o uso e a conservação 

dos recursos naturais, seja através de seus produtos ou dos serviços ambientais. Desse modo, 

o objetivo desse trabalho é destacar os aspectos concernentes às turfeiras da Serra do 

Espinhaço que lhes atribuem importância prioritária para pesquisa e conservação dos recursos 

naturais, justificando a necessidade de proteção legal desses ecossistemas de forma mais 

efetiva.  

 

Desenvolvimento  

A Serra do Espinhaço corresponde a um conjunto de elevações de relevo do pré-

cambriano alinhadas na direção norte-sul, desde os limites dos estados do Piauí-Bahia-

Pernambuco ao norte, até a região central do estado de Minas Gerais (Almeida-Abreu, 1989), 

constituindo-se a formação geomorfológica mais extensa e contínua do território brasileiro 

(Almeida-Abreu e Renger, 2002). Para Saadi (1995) o termo planalto define mais claramente 

a geomorfologia desse conjunto de terras altas de Minas Gerais. Toda a região é constituída 

de soerguimentos intermitentes, que se repetiram em intervalos geológicos, provavelmente 
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desde o paleozóico até os dias de hoje. Não há uniformidade nas rochas, nem em sua história 

geomórfica (King, 1956). A geologia é o elemento definidor da composição litológica e 

geomorfológica, sobre a qual o clima atuou e atua no sentido de modelar o relevo e definir a 

hidrografia, influenciando na formação dos solos sobre os quais a biota vem se interagindo, 

formando as diferentes fitofisionomias e condicionando-se mutuamente no processo de 

distribuição das espécies (Gontijo, 2008).  

Os Organossolos ocorrem nas depressões de superfícies planas, onde o alto conteúdo 

de água no solo, a elevada acidez, a condição anaeróbica, o baixo pH e o efeito inibidor dos 

ácidos orgânicos favorecem o acúmulo de matéria orgânica e, consequentemente, a formação 

de turfeiras (Silva e Silva, 2016) que a Comunidade Econômica Europeia considerou, por 

meio de Instrução Diretiva de 1992, como ambientes naturais de interesse comunitário 

prioritário especial para conservação. São ambientes alagados formados pelo acumulo de 

matéria orgânica depositada sequencialmente ao longo de milhares de anos, em locais onde 

as condições climáticas inibem a atividade dos organismos e a ausência de microrganismos 

decompositores faz com que esse material se mantenha conservado ao longo de anos onde a 

matéria orgânica é humificada e lentamente mineralizada. 

 São ecossistemas de importância singular na manutenção dos processos ambientais 

em toda região da SdEM, pois é das turfeiras que brotam as nascentes dos vários rios e 

riachos que banham a região do Vale do Jequitinhonha. Pois elas atuam na regulação do 

fluxo hídrico das bacias hidrográficas e na estocagem de carbono no solo (Horák et al., 

2011). Em face de sua influência na composição química das águas que a permeiam, as 

turfeiras também protegem os sistemas de água doce, ao prevenirem a eutrofização (Maltby 

& Dugan, 1994). Isso é um serviço ambiental muito importante para uma região socialmente 

considerada como semiárida, onde um dos maiores problemas sociais é a gestão dos recursos 

hídricos e a água, ocupa lugar central na maioria dos conflitos ambientais vividos pelas 

populações locais (Fonseca, 2016), tendo em vista que turfeiras estocam grandes volumes de 

água durante períodos chuvosos, sendo esta liberada gradativamente durante os outros meses 

do ano (Campos et al. 2012).    

Estima-se que existem no planeta 420 milhões de ha de turfeiras, o equivalente a 4,2% 

da superfície da Terra, desse total, algo entre 30,5 e 45,9 milhões de ha ocorre na região 

tropical. No Brasil, ocupam cerca de 611.883 ha, aproximadamente 0,07% do território (Silva 

e Silva 2017). Pereira (et al.2005) revisando sobre a ocorrência de Organossolos no Brasil 
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não faz menção a SdE, nem mesmo o mapa de distribuição dos Organossolos no planeta 

Terra da FAO identifica as turfeiras da SdE (Silva e Silva 2017). 

 

 

Considerações finais    

As turfeiras da SdEM podem contribuir muito no conhecimento dos Organossolos,  e 

da dinâmica da matéria orgânica em regiões tropicais, uma vez que elas apresentam material 

de diferentes idades e estádios de decomposição. Além disso, mantém preservados os 

registros de mudanças ambientais de milhões de anos, podendo ser a chave para o 

entendimento de muito do que ainda não sabemos sobre a formação e evolução de paisagens 

e processos ecológicos, mudanças climáticas e ciclos de poluição atmosférica locais, 

regionais e globais, rotas de migração de espécies de animais e plantas, centros de origem e 

endemismos de táxons, formas de adaptação e evolução. A infinidade de perguntas e 

respostas que esse geossitema pode gerar para a ciência, bem como a relevância dessas 

informações seja na geração de hipóteses que ajudem a avançarmos nosso conhecimento da 

biodiversidade, ou no apontamento de ameaças ambientais e estratégias de preservação da 

biodiversidade na região do espinhaço, justifica a necessidade de mais projetos de pesquisa e 

trabalhos de divulgação técnica e cientifica sobre as turfeiras da SdEM, cumprindo assim os 

objetivos propostos pela Unesco na criação da Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço. 
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CAPISTRANAS DA GEOGRAFIA: O PATRIMÔNIO PENSADO A 
PARTIR DA FENOMENOLOGIA-EXISTENCIALISTA 
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Esse trabalho emerge da preocupação dos autores, em buscar compreender a relação 

cidade-patrimônio e a liberdade existencial dos moradores da mesma. Estamos na fase de 

investigação, realizando uma arqueologia fenomenológica, quando os moradores são 

envolvidos em uma conversa sobre o cotidiano dos mesmos, suas experiências, seu mundo 

vivido. A conversa é conduzida, sem amarras, questões ou tempo preestabelecida 

(MARANDOLA JR., 2008). 

Diamantina figura-se entre os sítios urbanos históricos mais importantes do país. 

Tornou-se patrimônio da humanidade, reconhecido pela UNESCO – Organização das 

Nações Unidas para Educação Ciência e Cultura – em 1999, pelo casario colonial dos 

séculos XVII e XIX de influência do barroco português de construções alicerçadas e 

estruturadas com madeira. A UNESCO (2016) salienta ainda que a cidade se distingue pelo  

uso  predominantemente  residencial,  boa  preservação  da  arquitetura  e  padrão urbano 

em perfeito alinhamento ao entorno pedregoso em uma cidade estratificada por uma 

altitude maior que 150 metros entre seu ponto mais alto e mais baixo. 

O patrimônio possui várias esferas de tombamento, sendo assim formando um leque 

de polifonias no seu sentido.   A partir dessa premissa, existem algumas perguntas que 

permeiam nossa pesquisa, sendo elas: Que é patrimônio3? Como é o convívio cotidiano 

com o patrimônio tombado? Como exercemos nossa liberdade essencial na relação com 

uma cidade que possui inúmeras restrições em função do tombamento? Quais são as ações 

de “resistência” individual frente às limitações de viver em uma cidade-patrimônio?  A 
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sem o artigo, por si só já demonstra o reconhecimento de nossas limitações. 
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patrimonialização  cria normas  de uso  e conduta  que podem, muitas vezes, criar 

anacronismos entre o ambiente e as comunidades que ali vivem e se 

transformam ao longo do tempo. 

Essa mesma patrimonialização passa pelo processo de tombamento, sendo ele, 

entendido como instrumento principal para a preservação do patrimônio cultural está 

previsto no artigo 216 da Constituição Federal: “O poder público, com a colaboração da 

comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de 

inventários, registros, vigilância, tombamento, desapropriação e de outras formas de 

acautelamento e preservação” (BRASIL, 1988). 
A memória diamantinense se relaciona com as experiências coletivas de patrimônio. 

A cidade é viva como patrimônio e apesar deste patrimônio. Se por um lado, o 

tombamento contribui da preservação das características peculiares, do orgulho das 

manifestações populares, da paisagem mineira do casario colonial, por outro ele pode 

“congelar” a cidade deixa de “evoluir” na aparência. Como, por exemplo, lidamos com o 

pavimento de pedras irregulares que compõe o patrimônio histórico-cultural tombado e, por 

outro lado, limita ou impede portadores de deficiência motora ou visual e idosos de se 

locomover pela sua cidade? 

As cidades possuem um papel crucial no viver das pessoas, é na cidade que se 

encontra grande parte da população terrestre, tornando-a não apenas o principal habitat 

humano  mas,  sobretudo,  o  grande  locus  de  vivência,  onde  a  existência  humana 

manifesta-se em toda a sua multiplicidade e diversidade (MARANDOLA JR, 2003). 

Assim, a cidade é o palco de jogo de poder e das relações humanas em toda a sua 

complexidade, ela é atravessada pelas manifestações culturais. É na cidade que as coisas se 

dão, é no transitar entre as ruas que se encontram amigos, tomam-se cafés, reflete-se sobre 

a vida em bares e praças. A cidade é em si um símbolo de união coletiva que ao mesmo 

se manifesta como intensidade individual. 

Na visão de Marandola Jr. (2014) “As cidades e bairros precisam oferecer 

acolhimento e parte deste está nos espaços públicos”. Concordando com o autor, 

entendemos que este acolhimento é o que possibilita o pertencimento e a identificação com 

o ambiente urbano. As cidades estão permeadas de emoções, sentidos, caminhos, 

descaminhos, encontros e desencontros, raivas e descontroles, por isso Marandola Jr 

(2008), afirma que “a cidade, hoje, é a morada do homem”, só podemos morar onde 

possuímos laços, o homem só pode estabelecer laços com aquilo que lhe apetece. 
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Vislumbrando esse cenário entre cidade e patrimônio, que então dizer de Diamantina? Dizer 

que pelas ruas tricentenárias, começa nossas pegadas. Entre becos silenciosos, o verde me 

chama atenção, mas a frente o vermelho, mas o branco não me dá paz. Todas as casas 

brancas, que fazer? Queria pintar esse branco de rosa? Azul marinho, ou roxo pêssego? Me 

pego olhando para os brancos, porque tudo branco? Por que só janelas e portas pintadas? 

São muitas perguntas para poucas respostas. Desço ainda as ladeiras, sinto minha perna 

doer, o vento bater. Mas ainda vejo tudo branco. . E o telhados? Todos iguais, “quatro 

águas”. Porque os telhados me chamam? Seria pela igualdade? Ora, mal sei eu que, aqui 

tudo começou. Onde está a minha liberdade? Alguém disse que você a tem? Todos a 

possuímos? Ou é apenas uma ilusão dos vivos? Então, para o filósofo francês Jean Paul 

Sartre, sim, temos liberdade. O homem é livre, ele é pura liberdade. É a liberdade, por 

conseguinte, que dá fundamento aos valores. Se o homem é totalmente livre, é 

consequentemente, responsável por tudo que escolher e fizer. O homem age 

intencionalmente, premeditando a ação porque é livre, utilizando-se da razão, que o 

diferencia dos demais animais. O homem é liberdade em seu próprio ser (SILVA, 2013). 

Partindo daí, é o que buscamos nessa pesquisa, qual o valor de liberdade possui o  

ser-cidade.  O ser-cidade vive num  emaranhado  de mundos,  ele  está  submerso e 

alagado no meio das cidades, o ser-cidade é a união de dois em um, não há cidade sem ser, 

nem muito menos ser sem cidade. A uma sinergia entre ambos, que os fazem um só. Nesse 

emaranhado de mundos, o ser-cidade é a potência originária para um existir em pura 

liberdade. 

Exercer a liberdade é poder ter escolhas, incluindo não escolher. Trazendo a 

baila o existencialismo sartreano, o “homem está condenado a ser livre. Condenado porque 

não se criou a si próprio; e, no entanto, livre porque, uma vez lançado ao mundo, é  

responsável  por  tudo  quanto  fizer.”  (SARTRE,  1973,  p.  15).  Logo,  isso  que 

procuramos evidenciar nesse trabalho, uma busca perene as margens da liberdade 

existencial, no pano de fundo em uma cidade patrimônio se o ser-cidade está exercendo a 

liberdade existencial proposta pelo filósofo. 
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REPRESENTAÇÃO DE ENERGIA EOLICA ATRAVÉS DE MAQUETE 

PIBID GEOGRAFIA – UFVJM 

 

DISCENTE: ANA FLÁVIA SILVA NUNES 

COORDENADOR: HUMBERTO CATUZZO 

PROFESSOR SUPERVISOR: CLAUDETE ROCHA 

 

As salas de aula da rede pública de educação tem se tornado rotinas cada vez mais 

desafiantes. A procura por resultados positivos faz com que professores e estagiários 

busquem ferramentas didáticas pedagógicas para o auxilio do processo de ensino-

aprendizagem. Para lidar com recursos escassos dentro das escolas e com a desmotivação dos 

alunos, apresentar formas dinâmicas de dar aula se torna essencial, ter o livro como 

norteador, e propor práticas de ensino que diferem das aulas casuais é uma ferramenta chave 

para afastar resultados negativos dentro de sala. 

A prática proposta conta com o uso de maquete, o que é bastante comum no ensino de 

Geografia, pois tem o proposito de aproximar o aluno da realidade. A maquete trás a 

representação de um objeto de forma simbólica em escala reduzida, auxiliando na elucidação 

do conteúdo e oferecendo uma aula visualmente desenvolta e diferenciada. 

O conteúdo programático é consumo e infraestrutura, e o tema a ser trabalhado é a energia 

eólica. O objetivo além de propor uma aula dinâmica é demonstrar como podemos usar a 

força promovida pelo vento para a produção de energia, como essa produção é feita e quais 

são seus custos, suas vantagens e desvantagens. Através da maquete dialogamos com os 

alunos sobre o conteúdo, apresentando países que adotam a energia eólica em maior e menor 

escala, e quais são seus resultados. Ainda iremos expor como a energia eólica é usada no 

Brasil e quais são suas particularidades diante da realidade do nosso país. 

O material usado além de um slide informativo sobre o tema em geral é a maquete, que 

através de um mini gerador capta a força do vento e transforma em energia. A maquete 

simboliza em menor escala uma rua da área urbana com casas, postes e iluminação pública, o 

vento captado pelo gerador se transforma em energia e é capaz de oferecer essa iluminação 

atingindo a finalidade da prática. 
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A pratica foi criada para os alunos da 7° da Escola Estadual Professora Ayna Torres, e será 

apresentada no inicio do 3° semestre como trabalho de bolsista de iniciação a docência do 

curso de Geografia da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. 
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ATUAL METODOLOGIA DE MAPEAMENTO DE CAVERNAS REALIZADA 
PELO LABORATÓRIO DE ESPELEOLOGIA DA SERRA DO ESPINHAÇO 

MERIDIONAL E MOCÓ ESPELEO GRUPO 

SILVA, B.H¹; CANUTO, L.P; FERREIRA, D.¹; FRAGA,L.M.¹; RODRIGUES ,F,P.¹ 

¹Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

A espeleologia é o ramo da ciência que busca estudar o mundo das cavidades naturais e 

dentro desta ciência se encontram subáreas como a bioespeleologia, geoespeleologia, 

levantamento topográfico, espeleoturismo, dentre outras, que podem envolver diversos 

profissionais, por ser está uma ciência multidisciplinar. Este estudo envolve a prospecção de 

cavernas que leva ao reconhecimento e caracterização inicial do conjunto cárstico de uma 

área. Para o sucesso deste trabalho se faz necessário o mapeamento, o qual é fundamental 

para o entendimento da forma da cavidade, das suas proporções, das direções das galerias, 

dos obstáculos existentes e da relação com a superfície e localização das entradas da caverna. 

O mapa é a prova concreta de uma exploração, indicando os locais atingidos e possibilidades 

de continuações, além de dados espeleométricos (medidas da extensão e do desnível). O 

LESPE- Laboratório de Espeleologia da Serra do Espinhaço Meridional juntamente com o 

grupo de pesquisas MOCÓ Espeleo, (grupo este de exploradores da UFVJM), desenvolvem 

atividades voltadas ao estudo de cavernas. A pratica de ensino é o desenvolvimento do mapa 

espeleológico, cuja metodologia utilizada é a bússola sobre tripé, pois garante uma alta 

precisão e detalhamento da cavidade. As atividades contam com uma equipe multidisciplinar. 

Durante a fase de mapeamento os integrantes desempenham as seguintes funções 

topográficas: ponta de trena, anotador, instrumentista e croquista (planta baixa, perfil e cortes 

transversais). O ponta de trena tem a função de marcar o caminhamento da topografia e medir 

as distâncias entre as bases. O anotador é responsável pela escrita dos dados em cada visada e 

à medida em que anota as informações ele deve repassá-las aos croquistas. O instrumentista é 

responsável pela leitura da bússola. Os croquistas fazem o esboço da caverna, representando 

suas feições principais através de plantas, cortes e perfis além de, demais detalhes que irão 

compor o mapa final.Para o tratamento dos dados gerados pela topografia e produção 

cartográfica, são utilizados os softwares Auto Cad e ArcMap. Ao final é gerado um mapa 

digital contendo as seguintes informações: nome da caverna, data, município, estado, número 

do cadastro, coordenada (UTM), grau de precisão topográfica (BCRA), extensão (projeção 
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horizontal, quadro de convenções, área e volume da cavidade, localidade, equipe de 

topografia, equipamentos utilizados. Por fim, pode-se afirmar que a espeleotopografia 

encontra adeptos em todas as regiões do mundo onde se exploram cavernas, sendo a principal 

ferramenta para se documentar uma cavidade, servindo de base para qualquer estudo 

cientifico na biologia, geologia e áreas afins.  

PALAVRA-CHAVE: ESPELEOLOGIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, MAPA 

ESPELEOLÓGICO   
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ORIENTAÇÃO CARTOGRÁFICA 

Daniele Tais Silva Sobrinho; Adriano Ribeiro; Ana Maria Rodrigues; Ana Paula Fernandes 
Ferreira; Diana Souza Silva; Mateus Marques da Silva; Humberto Catuzzo (PIBID – 

GEOGRAFIA) 
 

Proposta: Caça ao tesouro geográfico 

TURMAS: 6ºs ANOS    DATA DE REALIZAÇÃO: 01 DE JUNHO 

 

 A orientação geográfica é uma das mais importantes bases teóricas para o estudo do 

espaço na Geografia. Saber se localizar atualmente é fundamental para se pertencer ao local 

em que vive e descobrir o mundo que pode vir a ser explorado.  

 A ideia desta prática em particular é instigar os alunos a entenderem principalmente 

os conceitos básicos de Longitude e Latitude, além claro de noções de pontos cardeais, 

trópicos e meridianos. A prática proposta foi realizada com alunos do 6º ano, período da 

manhã da escola Leopoldo Miranda. 

 A prática em si se dará da seguinte maneira: 

a) Reunir todos os alunos no ponto central da Quadra com a rosa dos Ventos. Dividir 

em 3 grupos. 

b) Previamente os pibidianos irão traçar 3 rotas dentro da escola para que cada grupo 

siga um e tente achar o fim. 

c) As informações serão dadas apenas em termos de longitude e latitude, ou seja, por 

exemplo: Ande 10 passos longitude leste, assim eles terão que andar 10 passos 

para a direita de onde estiverem.  Siga 5 passos latitude norte, andarão 5 passos 

para frente. 

d) Em determinados pontos haverão perguntas que deverão ser respondidas 

corretamente, caso contrário terão que retroceder Até o início. Se responderem 

corretamente, ganham o direito de prosseguir. 

e) Ao chegarem ao final ganharam a premiação. 

 

O principal material de apoio utilizado pelo pibidianos foi a bússola. Em moldes gerais, essa 

prática permite que os alunos não só apreendam de forma mais concreta o conteúdo, mas 

também conheçam outros instrumentos de localização, além de ser uma forma dinâmica de 

revisão da disciplina. 
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O EMPREGO DE MAQUETES FITOGEOGRÁFICAS COMO RECURSO DE 

APRENDIZAGEM 

GEEBE (Grupo de estudos ecológicos e biogeográficos do Espinhaço) 

 

Neste trabalho são apresentadas maquetes de biomas brasileiros que foram desenvolvidos por 

alunos da disciplina Fundamentos em Ecologia e Biogeografia do curso de Bacharelado em 

Humanidades da UFVJM dos semestres 2015/2, 2016/1, 2016/2. Assim, pretende-se 

apresentar os benefícios desse recurso didático (maquetes), para complementar e,ou 

consolidar o entendimento dos conteúdos que fazem parte da referida disciplina, 

especialmente no que tange as caraterísticas físicas dos biomas e suas fitofisionomias. As 

maquetes foram construídas para serem utilizadas pelos alunos da disciplina de semestres 

posteriores, assim como, pelos alunos vinculados ao curso em aulas de estágio e atividades 

PIBID. Foram construídas maquetes dos biomas Pampa, Pantanal, Floresta Amazônica e 

Mata Atlântica, sendo que as duas últimas, possuem uma maquete para cada fitofisionomia, a 

saber: Floresta de Terra firme, Floresta de Várzea, Mata de Igapó (Floresta Amazônica) e 

Floresta Ombrófila, Floresta Ombrófila Mista, Floresta Semidecídua e Decídua, Ambientes 

transicionais (Mata Atlântica). Para a confecção das maquetes foram considerados aspectos 

quanto ao o relevo, assim como, as variações na estrutura vegetacional de cada ambiente. Já 

com relação aos materiais utilizadas estes variaram em função do acesso e disponibilidade 

dos alunos que as confeccionaram, no entanto, todas utilizam materiais leves (para facilitar o 

transporte) e na medida do possível recicláveis, assim sendo, estão presentes nas maquetes 

materiais como isopor, EVA, garrafas PET, bucha vegetal, espuma, etc. Foi possível notar ao 

longo dos semestres em que a prática foi desenvolvida que os alunos ao confeccionarem as 

maquetes reforçam as características dos biomas aprendidas em sala de aula, o que auxilia no 

processo de consolidação do conhecimento. De forma semelhante, os alunos que nos 

semestres seguintes contam com esse recurso didático nas aulas conseguem visualizar melhor 

as características transmitidas nas aulas o que torna o processo ensino-aprendizado mais fácil 

e direto. Assim sendo, as maquetes utilizadas na disciplina Fundamentos em Ecologia e 

Biogeografia agregam muito as aulas facilitando o conhecimento dos biomas, especialmente 

no que se refere as relações espaciais intrínsecas em cada ambiente estudado. 
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Figura 1: Algumas das maquetes construídas pelos alunos da disciplina Fundamentos em 
Ecologia e Biogeografia nos semestres 2015/2, 2016/1, 2016/2. Sendo: (A) Floresta 
Ombrófila, (B) Floresta Estacional Semidecidual (Bioma da Mata Atlântica), (C) bioma 
Pampa e (D) Floresta de Várzea (Bioma Amazônico). 
  

(A)

(D)
(C)

(B)
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CONSTRUÇÃO DA REFERENCIA ESPACIAL – ORIENTAÇÃO E 

LOCALIZAÇÃO 

PRÁTICA DE ENSINO PROPOSTA NO PIBID DE GEOGRAFIA 

DISCENTE: HELENA APARECIDA DA COSTA FERREIRA 

 

Introdução  

O planeta Terra é um lugar enorme. Com grandes dimensões, vários países e cidades. 

Vários lugares e diversas pessoas. Como não ficamos perdidos? Como sabemos vim de 

nossas casas para a escola e voltar sem se perder?  

     A orientação é o meio que o individuo se utiliza para se desloca e localiza no espaço 

geográfico onde vive. O espaço da sua escola, da sua casa, o seu bairro, da sua rua ou mesmo 

da cidade. Todos são espaços pelos quais temos que nos movimentar e encontrar pessoas e 

objetos. Se pensarmos bem estamos sempre nos orientando para chegar à escola, para 

encontrar a sala, ir ate nossa carteira. E nos referenciamos usando expressões como: acima, 

abaixo, esquerda, direita, atrás, em frente. 

Desde o inicio da história o ser humano sempre teve curiosidade em conhecer e 

desvendar os mistérios do Universo e dos astros. Com a observação atenta e detalhada do 

Sol e de outros astros, o homem percebeu a regularidade com que o Sol se movimentava no 

céu e assim conseguiu estabelecer as posições - que fossem reconhecidas por todos os povos 

– e as quais denominou de norte, sul, leste e oeste. Estes pontos são o que conhecemos hoje 

como os pontos cardeais, que formam a rosa dos ventos.  

Assim por meio dessa ideia inicial de como se deu a orientação sobre a terra tratarei a seguir 

sobre algumas formas de orientação utilizadas até hoje. Já que além deste método pelos astros 

é possível se orientar por instrumentos que o homem criou e aprimorou ao longo dos anos. 

Atividade proposta 

1ª PARTE 

Por meio da confecção da rosa dos ventos - a partir de materiais reutilizados que iriam para o 

lixo e vão se tornar meios para a compreensão e aprendizado da concepção de espacialidade, 

localização e orientação -, criasse uma noção de que é necessário reutilizar as coisas e de que 
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nem tudo que é lixo para o outro perdeu a serventia, podendo ser reaproveitado e 

transformado em coisas boas para outro alguém. E ainda melhor impedi que aquele material 

jogado fora polua e acabe com a natureza. 

 Busca-se para além do já dito acima, a possibilidade de cada aluno produzir algo com o qual 

vai trabalhar depois identificando a posição que cada coisa, objeto, casa, pessoa, tornando 

possível ainda à compreensão de como se iniciou a ideia das posições que usamos hoje, mas 

que ainda é de difícil compreensão para muitos. Não é fácil se você não aprende desde novo 

qual é sua esquerda e qual e sua direita. Onde é abaixo ou acima ou mesmo a ideia de frente e 

atrás. Noções básicas que estão no nosso dia a dia, mas que se não forem bem apresentadas 

desde cedo, criam uma defasagem no entendimento do aluno e o privam de viver e entender o 

porquê o espaço ao seu redor é daquela forma, com tais características e não com outras, e 

como conseguimos nos movimentar de uma parte a outra sem se perder ou mesmo fica 

rodeando no mesmo lugar.  

Por fim possibilitar que cada estudante entenda como se da sua orientação e das demais 

pessoas sobre o espaço geográfico onde habita, como também em outros lugares. 

2ª PARTE 

Com a rosa dos ventos pronta em mãos, propor a cada aluno que a partir de sua carteira 

observe e localize a posição de cada coisa a seu redor: mesas, colegas e outros. Pedir que 

após essa observação escrevam ou façam um desenho indicando a posição de tudo que 

conseguiriam perceber. 

Em outro momento agora já fora da sala nos espaços dentro da escola, pedir que os alunos se 

espalhem e a partir de onde estiverem localizem o que estiver ao seu redor e anote. E depois 

faça um mapa representando cada coisa que observou e que reflitam: por esta em um espaço 

maior que a sala o número de coisas que estão compondo o espaço aumentou ou não?  

Objetivos com essa atividade: 

• Orientação pelos pontos cardeais e colaterais. 

• Comparar os tipos de orientação pelos astros, pela rosa dos ventos e os mais 

sofisticados instrumentos de orientação possibilitados pela tecnologia. 

• Possibilidade a fixação da lateralidade (esquerda/direita; leste/oeste) 

Materiais 

Folha A4, revistas, jornais, etc.; 

Cola; 
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Tesoura; 

Régua; 

Tampinha de garrafa PET; 

Palitos de picolé, fósforo já utilizados; 

Moldes de rosa dos ventos; 

Papelão; 

Giz. 

Resultados que se espera obter: 

Após os alunos conhecerem algumas formas de se orientar e localizar sobre o espaço onde 

vivem, partindo de si mesmos como referencia.  Possam entender mais sobre a posição das 

coisas em relação a seu corpo e que possa ser mais fácil diferenciar e saber onde é à esquerda 

ou à direita, onde é o sul e onde é o norte. 
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html.xhtml?redirect=37707388228896438389003360509  
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PRÁTICA PEDAGÓGICA DO PIBID GEOGRAFIA: UMA ABORDAGEM Á 
PEGADA ECOLÓGICA NO ENSINO DE GEOGRAFIA 

MACHADO, H.M (1*), GOMES, M (2), ROCHA, C.C (3), CATUZZO, H (4)  

 

1 Graduanda em Humanidades- UFVJM, Diamantina- MG 

 2 Graduada em Humanidades e Licencianda em Geografia - UFVJM, Diamantina-MG  
3 Graduada em História e Geografia e  

professora supervisora do Pibid Geografia da escola Estadual 
 Professora Ayna Torres, Diamantina-MG 

 4 Doutor em Geografia Coordenador do Pibid Geografia – UFVJM, Diamantina - MG  

 

Resumo:  

O presente trabalho expõe uma prática pedagógica a ser realizada no âmbito do Programa 

Institucional de Bolsa e Iniciação a Docência- Pibid (CAPES) do curso de Licenciatura em 

Geografia, UFVJM na Escola Municipal João Antunes de Oliveira, município de 

Diamantina-MG, envolvendo os alunos do oitavo ano do Ensino Fundamental. Como 

procedimentos metodológicos, foi realizada inicialmente uma pergunta: Vocês saberiam dizer 

o que é pegada ecológica, que vocês estudaram com a professora? Após ouvir atentamente, as 

respostas dos alunos, recordar o significado do termo, e depois informar a eles que será feito 

a apresentação de um vídeo (Consciente Coletivo), com animação sobre o processo de 

industrialização, o consumo dos produtos, assim como, a apresentação de imagens 

informativas, relacionadas aos materiais utilizados na fabricação dos produtos e o período de 

decomposição. Em seguida, apresentar aos alunos um mural composto de embalagens de 

alguns produtos já utilizados, para demonstração e os estimular a pensar sobre a destinação 

desses materiais, quanto ao tempo de decomposição sob o solo. A possibilidade de 

reutilização dos materiais, desde que, não seja embalagens de produtos químicos ( esses 

oferecem riscos a saúde) e, também a reciclagem dos materiais como o papel, plástico, vidro 

e metal. A seguir foi feito a apresentação de uma tabela com informações de valores dos 

produtos, para simular uma compra em um supermercado e, para que eles identificassem 

quais produtos levariam para casa. Desta forma, a prática de ensino realizada, propiciou uma 

discussão importante, de um tema relacionado ao desenvolvimento sustentável e 

consumismo. E assim, foi possível debater questões como a produção do lixo e o local de  
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destinação, bem como, o período de decomposição na natureza e a possibilidade de 

reutilização dos materiais advindos dos produtos industrializados, a contribuir com o  

aprendizado dos alunos. Os materiais utilizados foram: audiovisual- filme (Consciente 

coletivo) e imagens dos materiais com informações sobre o período de decomposição, cartaz, 

embalagens já utilizadas de material industrializado, utilização de papelão, folha A4, 

cartolina, pincéis(nas cores azul, preto, vermelho e verde), tinta, tesoura, fita adesiva, cola 

branca e o livro didático. Como objetivos, a realização da prática visou buscar o significado 

do termo “Pegada Ecológica” e, além disso, os conceitos importantes na Geografia quanto á 

educação ambiental; analisar os impactos ambientais produzidos pela relação sociedade e 

natureza nos cotidianos urbanos e reconhecer padrões de produção e de consumo que tem 

tido como modelo um estilo poluidor e consumista, explicar a relação entre padrão de 

consumo, desequilíbrios dos ecossistemas terrestres e problemas ambientais contemporâneos.  

A prática será realizada na Escola Estadual Professora Ayna Torres no segundo semestre de 

2017. A exposição da prática será acompanhada por Anna Flavia Nunes e Natália de Paula 

Passos.  

Referências:  

GARCIA, Valquíria Pires. Projeto Radix: geografia: Ensino Fundamental, 8°/Valquíria Pires 
Garcia, Beluce Bellucci. 2. ed. São Paulo: Scipione, 2012. - (Coleção projeto Radix)  

LIPOVETSKY, G. A felicidade paradoxal: ensaio sobre a sociedade de hiperconsumo. Sao 
Paulo: Companhia das Letras, 2007.  

MARQUES, J. R. Meio Ambiente Urbano. Rio de Janeiro/RJ: Ed. Forense Universitária. 
2005.  

OLIVEIRA. et al. Contemporaneidade do Consumo Sustentável e as suas Correlações com as 
Práticas Empresariais e o Comportamento do Consumidor. IX Encontro da Sociedade 
Brasileira de Economia Ecológica. Brasília- DF. Out. 2011, p. 2.  
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PRÁTICA DE ENSINO: SIMULADOR DE EROSÃO 

Ihara Santana Silva, Ingrid Priscila 

 

Resumo:  

O simulador de erosão é uma forma didática, simples de reproduzir a ocorrência dos 

processos que caracterizam a ação hídrica e eólica que ocorrem no solo. Deste modo 

conseguimos mostrar os efeitos erosivos que podem ocorrer no solo descoberto, por motivos 

tais como, desagregação de partículas pela agua da chuva, ação eólica, transporte de materiais 

superficiais do solo, e a deposição destes, nas partes baixas do relevo, (várzea, vales, leitos 

dos rios).  

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

Licenciatura em Geografia 

FIH 

Ihara Santana Silva, Ingrid Priscila  

 Prática de Ensino: Simulador de Erosão  

 

Resumo:  

O simulador de erosão é uma forma didática, simples de 

reproduzir a ocorrência dos processos que caracterizam a 

ação hídrica e eólica que ocorrem no solo. Deste modo 

conseguimos mostrar os efeitos erosivos que podem 

ocorrer no solo descoberto, por motivos tais como, 

desagregação de partículas pela agua da chuva, ação eólica, 

transporte de materiais superficiais do solo, e a deposição 

destes, nas partes baixas do relevo, (várzea, vales, leitos 

dos rios).  

Materiais Utilizados:  

a) Três garrafas pets  

b)  Terra para preencher as garrafas 

c) Semente de rápido crescimento  

d) Material orgânico (representado vegetação rasa)  

e) Secador de cabelo (representando ação eólica sobre o solo)  

f) Garrafa pet com agua (representar a chuva)  

Referências:  

EMBRAPA, Confecção de um simulado de erosão portátil para fins de educação ambiental. 
 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. dez. 2019.  
 

MARINA LUCIA, TERCIO. Fronteiras da Globalização: o mundo natural e o espaço humanizado. 

Editora Ática, 2ºed. São Paulo-2014.   

Figura 1: Simulador de Erosão Portátil 
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Materiais Utilizados:  

. a)  Três garrafas pets   

. b)  Terra para preencher as garrafas   

. c)  Semente de rápido crescimento   

. d)  Material orgânico (representado vegetação rasa)   

. e)  Secador de cabelo (representando ação eólica sobre o solo)   

. f)  Garrafa pet com agua (representar a chuva)   

Referências:  

EMBRAPA, Confecção de um simulado de erosão portátil para fins de educação ambiental. 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. dez. 2019.  

MARINA LUCIA, TERCIO. Fronteiras da Globalização: o mundo natural e o espaço 
humanizado. Editora Ática, 2oed. São Paulo-2014.  
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A GLOBALIZAÇÃO CONTEMPORÂNEA E AS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS 

 

Ismael Martins Araújo 

 

Como pode a educação preparar pessoas e a sociedade de forma que eles dominem as 

tecnologias que permeiam crescentemente todos os setores da vida e possam tirar proveito 

delas?  Segundo Chaves (1999), (página 01), tecnologia se refere a tudo aquilo que o ser 

humano imaginou, tanto em termos de elementos como de processos e técnicas, para estender 

a sua capacidade física, sensorial, motora ou mental, assim provocando e simplificando o seu 

trabalho, enriquecendo suas relações interpessoais, ou facilmente lhe dando prazer.                        

 Entre as tecnologias que o ser humano inventou estão algumas que afetaram 

profundamente a educação: a fala baseada em conceitos (e não apenas estrondos ou a fala 

meramente denotativa), a escrita alfabética, a imprensa (primeiramente de tipo móvel), e, sem 

dúvida alguma, o conjunto de tecnologias eletroeletrônicas que a partir do século passado 

começaram a afetar nossa vida de forma quase revolucionária: telégrafo, telefone, fotografia, 

cinema, rádio, televisão, vídeo, computador - hoje todas elas digitalizadas e integradas no 

computador. Nessa expectativa, é impossível separar o humano de seu ambiente material, 

bem como dos signos e das imagens por meio dos quais ele atribui sentido à vida e ao mundo. 

De certa forma, não podemos separar o mundo material e menos ainda sua parte artificial das 

ideias por meio das quais os objetos técnicos são concebidos e utilizados, nem dos humanos 

que os inventam, produzem e utilizam.         

  É preciso entender que os efeitos das tecnologias variam ao longo do tempo e 

causam transformações de paradigmas sociais, econômicos, afetivos e educacionais. 

 Quando tratamos do uso de meios de comunicação social em Educação, deparamo-

nos com distintas possibilidades de influência mútua e comunicação que podem ser 

potencializadas por recursos como a internet, o computador, a TV, os materiais impressos, o 

rádio, as tele/videoconferências e outros. Ressaltamos que são muitas as soluções midiáticos 

que podem ser usadas em atividades educacionais. Entretanto, cada um possui 

encaminhamentos, planejamentos e objetivos diferenciados, que vão além da disponibilidade 

do equipamento ou da definição de seu uso para determinada aula ou desenvolvimento de 

atividades. Muitos docentes, com a chegada das tecnologias digitais, principalmente a 

internet, parecem estar pouco conscientes da intensidade das mudanças que estão 
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acontecendo. Há uma insegurança e um comodismo no ar que têm servido para uma postura 

mais passiva do que ativa, deixando o debate reservado para um grupo restrito de 

profissionais, muitos deles, sem visão educacional.   

De acordo com Silva (2003), distanciados da cibercultura, os professores não se dão 

conta da mudança paradigmática em informação e comunicação que se opera em nosso 

tempo. Perdem ou retardam a urgente percepção de modificações decisivas na tecnologia 

informática, na esfera social e no cenário das comunicações. A revolução científica e 

tecnológica, principalmente a partir do século XX, trouxe transformações profundas à 

humanidade.  A crescente industrialização modificou os distintos campos sociais e, entre 

eles, os meios de comunicação. A modernização dessas esferas foi um passo importante para 

a divulgação do uso da tecnologia na educação (MACHADO, 2009).      

 Porém, desde os primórdios, o ser humano tem usado aparelhos e ferramentas para 

completar suas necessidades e conviver com o mundo que o cerca. A modificação da 

natureza e o aperfeiçoamento técnico dos objetos inseridos no seu cotidiano transformaram a 

convivência com o mundo. Desde a construção de um simples objeto técnico até a ampliação 

de grandes máquinas de produção, o homem sempre demonstrou a sua necessidade em 

utilizar a tecnologia para melhorar sua relação com a sociedade. Nesse sentido, lembrando-

nos, inclusive, da definição de Chaves (1999), a educação nunca prescindiu da tecnologia: 

quadro (lousa), giz, caneta, lápis, borracha, carteira de braço, papel e outras.    

 Quando abordamos sobre tecnologias aplicadas à educação, não estamos nos 

referindo apenas o emprego do computador, mas também a todos os artefatos e objetos que 

já, na antiguidade, eram utilizados como “elementos mediadores” (SFORNI, 2010) do 

processo de ensino e de aprendizagem. 

Não podemos fechar os olhos para a realidade em que vivemos com o grande avanço 

das novas tecnologias, se não a colocarmos em prática na educação com certeza não vamos 

conseguir chamar a atenção de nossos alunos, que é um grande desafio atualmente.  

 A minha experiência com tecnologia na educação ainda é muito pequena, devido aos 

poucos recursos que encontramos nas escolas, mas o pouco que venho utilizando tenho 

obtido algum resultado satisfatório. Atualmente estou trabalhando com as turmas do ensino 

fundamental, percebi que a matéria não estava chamando atenção dos alunos, o livro didático 

é muito bom, mas normalmente nessa faixa de idade dos alunos pensam que não tem muita 

importância estudar sobre o continente americano, estou fazendo uma experiência com os as 
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turmas do 9º ano, com grupo no whatsapp, com trabalhos e sugestões com a matéria do plano 

de aula semanal. Antes de cada aula de uma turma, elaboro os slides da matéria a ser 

trabalhada em sala de aula, envio no grupo da turma e na sala debatemos o assunto. Trabalho 

slide também dentro da sala de aula com as matérias com o Datashow com imagens 

diferentes do material didático, mas dentro da matéria. Os trabalhos sempre são enviados 

no grupo da sala, também tem grupos de trabalhos distribuídos em sala, exemplo: grupo 01 

trabalho sobre as religiões na Europa, grupo 02, a cultura europeia. Antes de cada aula é 

enviado para o primeiro grupo apresentar o trabalho, na segunda aula, o segundo grupo e 

assim por diante. Segue algumas imagens dos slides trabalhados em sala de aula. 
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PRODUÇÃO E ANÁLISE DE MAPAS 

ASPECTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DAS REGIÕES DO BRASIL 

Autor: Luan Camargo  
Coautores: Antonio Cardoso, Maikel Macedo e Pablo Civatt 

Escola de Origem: Escola Estadual Professor Leopoldo Miranda  
Coordenador Pibid Geo.: Prof. Dr. Humberto Catuzzo 

Supervisor: Jorge Machado  
 

INTRODUÇÃO  

Esta prática pedagógica oferece ao aluno a possibilidade de analisar os diversos tipos de 
mapas, contendo dados sobre a população, clima, relevo... aproveitando essas informações 
para fazer uma análise geral do território brasileiro dentro de suas peculiaridades, trazendo 
em discussão os aspectos ambientais e socioeconômicos em que a população de cada região 
vive e como isso pode influenciar no estilo de vida, dificuldades e facilidades de cada região 
do país.  

- Cartolinas - folha A4 - lápis de colorir, canetas e tinta - régua, compasso - livro didático e 
Atlas geográfico.  

MATERIAIS  

OBJETIVOS  

Esta atividade tem como foco trazer conhecimentos geográficos e sociais de cada região, 
desenvolvendo no aluno a habilidade de analisar mapas interpretar suas informações de modo 
a entender como a mesma influência no desenvolvimento social em cada região brasileira 
trazendo em discussão o desenvolvimento econômico do território nacional dentro da 
possibilidade de produção e das condições de vida de cada parte do país, ocasionando 
reflexões e discussões para possíveis soluções quanto aos problemas socioeconômicos 
presente hoje no Brasil.  

Disponibilidade: O discente Luan Camargo poderá acompanhar a exposição.  
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COMO ESTÁ O TEMPO HOJE? A ESTAÇÃO METEOROLÓGICA ARTESANAL 
COMO PRÁTICA PEDAGÓGICA 

LUIS FELIPPE COSTA(1,*); PACELLI H. M. TEODORO(1); ANA PAULA F. 
DIAS(1). 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM.  
*E-mail do autor principal: felippe_ufvjm14@outlook.com  

 

INTRODUÇÃO  

Acerca da relação entre Ciências Humanas e Geociências, busca-se primeiramente a rigidez e 

o método científico, fora da linguagem do senso comum, para fazer-se efetivamente a ciência 

e, uma vez cumpridos os objetivos propostos, volta-se à linguagem do senso comum para que 

todos tenham acesso ao que a ciência produz. E relacionar este pensamento ao ensino básico 

sobre tempo e clima implica na busca de linguagem, métodos e materiais didáticos que 

colaborem para melhor compreensão por parte do alunado, afinal, o aprendizado puramente 

teórico a respeito da atmosfera no ensino básico exige que alunos tenham boa capacidade de 

abstração para que conteúdos do principal recurso utilizado por professores, os livros 

didáticos, sejam plenamente assimilados. Portanto, este trabalho possui como propósito a 

pesquisa e construção de uma estação meteorológica para divulgação experimental no ensino 

básico.  

MATERIAIS E MÉTODO 

 Com fundamentos em bibliografias científicas, manuais técnicos e vídeos digitais, materiais 

mais eficientes para a produção de instrumentos de medição e coleta dos dados 

meteorológicos, a saber, termômetro, higrômetro, pluviômetro, barômetro, anemômetro, cata-

vento e biruta, foram identificados e testados previamente. Assim, a construção destes sete 

instrumentos priorizou o uso de materiais de baixo custo e/ou recicláveis, a fim de tornar a 

presente prática mais acessível (por exemplo, garrafa pet, caixa de sapato, canudo, caixa de 

gelatina, isopor, rolha, arame, balão etc.). Por fim, um manual ilustrado com passo a passo e 

sugestão de uma prática de ensino foi elaborado, com códigos de linguagem adaptados ao 

ensino fundamental, e disponibilizado como arquivo público, de livre acesso.  
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OBJETIVO  

O presente trabalho teve por objetivos a revisão teórica dos conteúdos geográficos que 

envolvem a meteorologia e climatologia, bem como a produção de materiais didáticos 

alternativos para tanto. Além da identificação de materiais mais eficientes e acessíveis para a 

construção de uma estação meteorológica, delimitando um programa gratuito para formatar 

digitalmente o manual. Como produto final houve a construção de instrumentos de medição 

(termômetro, pluviômetro, cata-vento, barômetro, higrômetro e anemômetro) com exposição 

e experimento da estação meteorológica no ensino básico da rede pública de ensino de 

Diamantina-MG. O uso da estação meteorológica facilita a assimilação de como os 

fenômenos atmosféricos ocorrem, bem como a interpretação das etapas de seus processos 

(Figura 1).  

 
Figura 1. Exposição dos aparelhos ao ar livre e coleta de dados pelo alunado. Escola 
Estadual Prof. Gabriel Mandacaru (Diamantina/MG), 21 fev. 2017. Foto: Thiago Assis 
Araújo, 2017.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Considera-se a estação meteorológica artesanal como alternativa possível, acessível e 

instigante para atender seu propósito didático no que tange às práticas educativas, pois 

construir e reproduzir coletivamente uma estação meteorológica, observar seu 

funcionamento, coletar e interpretar dados são partes relevantes e complementares ao aparato 
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teórico proporcionado pelos livros didáticos.  

AGRADECIMENTOS Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) e Programa de Apoio ao 
Ensino de Graduação (PROAE).  

REFERÊNCIAS  

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. 
Parâmetros curriculares nacionais: introdução aos parâmetros curriculares nacionais. Brasília: 
MEC/SEF, 1997. 126 p.  
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O USO DO JOGO EDUCATIVO ‘BINGO GEOGRÁFICO’ NO ENSINO DE 

GEOGRAFIA: Aplicação nas turmas de 8º e 9º ano da Escola Municipal Casa da 

Criança Maria Antônia, Diamantina, Minas Gerais. 

 

Maria de Fátima de Macedo Oliveira;  

Tiago Araújo Campos;  

Humberto Catuzzo. 

 

O presente trabalho trata-se da apresentação de uma nova prática de ensino na área de 

Geografia via PIBID, proposta para turmas de 8º e 9º anos e aplicada na Escola Municipal 

Casa da Criança Maria Antônia, localizada no município de Diamantina – MG. A prática 

‘Bingo Geográfico’ veio no intuito de sanar dificuldade de conteúdo, abordar temas ligados 

desde o âmbito global ao local, valorizando o cotidiano do aluno no seu espaço de convívio e 

interligar a aprendizagem com o entretenimento promovendo aulas agradáveis e produtivas. 

O uso do Bingo Geográfico, enquanto atividade lúdica no processo de ensino aprendizagem 

atualmente se torna uma oportunidade de levar a uma melhoria do ensino, seja na absorção 

do conteúdo ou na formação crítica do aluno, pois além de permitir o reforço no 

relacionamento social, permite ao aluno analisar, expressar e criticar sua realidade de forma 

mais consciente. Os materiais utilizados para a prática são cartolinas e canetinhas para 

confecção de cartelas.  A discente levará a prática pronta no dia da apresentação para que 

todas possam conhecer. 

 

PALAVRAS - CHAVES: Geografia; Práticas de ensino; Bingo Geográfico. 
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GEOARTE- GEOGRAFIA TAMBÉM É ARTE    

 

MARIANE FERREIRA (1,*); ANA PAULA F. DIAS (2). 

1 Escola Estadual Professora Isabel Motta 

2 Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM, Diamantina-MG.  

*E-mail do autor principal: fmariane11@yahoo.com.br  

 

INTRODUÇÃO 

Diante de tantas transformações no mundo atual, faz-se necessária uma proposta educacional 

adequada às necessidades dos alunos que assistem às aulas de geografia. A vontade por um 

conhecimento aliado à pesquisa, trouxe a ideia de associar a Geografia e a Arte, com os 

interesses que garanta as aprendizagens essenciais para a formação de cidadãos críticos, 

participativos, capazes de atuar, elaborar, participar, ser o agente da sua obra, das suas 

pesquisas, com responsabilidade, ennsinando-os a realizar algo que os instigue a 

conhecimentos que muitos ainda não sabem que tem. A educação é elemento indispensável 

para a transformação da consciência humana. Nesse contexto, fica evidente a importância de 

se educar os futuros cidadãos, os alunos, com novas abordagens e meios que os levem a fazer 

a sua arte, pesquisar sobre a mesma e interagir com a sociedade, abordando temas de 

complexidade como: meio ambiente, urbanização, problemas sociais e políticos.   Conhecer e 

explorar as contribuições trazidas pela arte de desenhar e pintar elementos da natureza, 

crescimento das cidades, seus problemas sociais e políticos, de diversas origens, além da 

importância de fazer os alunos pensarem, questionarem, socializarem, são muito fortuitos e 

gratificantes como um todo. Além de descobrir talentos que enxergam no meio que vivem e 

assistem os problemas e/ou suas soluções, os fazem questionar e descobri que podem ser 

bons em algo, até então pouco imaginado. Nossos alunos também desenvolveram um 

percurso de criação de pintura em tela, quer seja esta tela profissional, ou reciclável, 

colocando em prática os fundamentos de paisagem, lugar, espaço geográfico e problemas 

urbanos estudados nas aulas de Geografia. 

 

MATERIAIS 

Quadros pintados por alunos do Ensino Fundamental, 3º Ano do Ensino Médio e da 

Educação de Jovens e Adultos-EJA da Escola Estadual Professora Isabel Motta, apresentados 
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à comunidade escolar numa culminância com vídeos, painel fotográfico, reportagens, 

experimentos, desenhos e  charges. 

OBJETIVO GERAL 

Promover incentivos às pesquisas e trabalhos, com práticas de conhecimentos individuais ou 

em grupo, favorecendo a reflexão sobre métodos de incentivos aos trabalhos internos e 

externos na escola, percebendo as interferências de outas disciplinas com temas que podem 

ser trabalhadas juntos, apreciando os pontos negativos e positivos da relação de uma 

disciplina com outra, impulsionando a interdisciplinaridade. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Abordar a importância da prática da aprendizagem para melhorar o desempenho, 

quanto alunos críticos; 

• Enfatizar o que tem de melhor no aluno, sendo apresentado para a comunidade 

escolar; 

• Identificar alunos com habilidades que mereçam destaque, e assim incentivar outros; 

e 

• Propor meios que façam com que a disciplina seja atrativa, interativa, crítica e visível 

para os alunos, com a participação dos mesmos. 
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ORIENTAÇÃO NO ESPAÇO GEOGRÁFICO 

 
Discente: Nicole Maravilha de Almeida 

 

 
Figura1 

 
          Localizar-se, traçar rotas, achar o caminho certo, orientar-se:  sempre foram 

necessidades básicas dos seres humanos desde os tempos remotos. O que mudou com o 

passar do tempo foram as formas de fazê-los.  

 Muitos anos atrás, os homens perceberam que poderiam se orientar pelos astros. 

Constataram que o Sol, um desses astros, surgia e desaparecia todos os dias na mesma 

direção, o que levou a orientação pelo Sol ser uma ferramenta eficiente para informar as 

direções.  

          A prática de ensino a ser apresentada, trata da importância da orientação espacial na 

formação dos indivíduos.  

A orientação é um elemento que proporciona ao aluno a noção de localização através de 

correlações que são apropriadas no seu dia a dia como as dimensões do espaço – local, 

regional e global -  e de alguns conceitos básicos como -  esquerda, direita, atrás, à frente, 

acima, abaixo -.   

          Com base nos relatos sobre a dificuldade de localização que foram detectados 

principalmente no ambiente escolar, os objetivos dessa prática de ensino são: 

a) Ajudar o aluno a adquirir noções de lateralidade e direção. 

b) Auxiliar o aluno na compreensão de descolamento e localização de pessoas e objetos, 

através de um método de orientação. 

c) Contribuir com a alfabetização cartográfica apresentando os pontos cardeais: Norte 

(N), Sul (S), Leste (L ou E) e Oeste (O ou W). 
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Prática de ensino 

Orientação pelo Sol 

          O movimento aparente do Sol permite a orientação, pois, o sol nasce a Leste e põe-se a 

Oeste.  

Assim, a finalidade da prática é ajudar os alunos descobrirem os pontos cardeais de acordo 

com as noções de direita, esquerda, à frente e atrás.   

         A dinâmica será feita através da direção do sol (se for possível, pelo horário e pelo 

clima) ou por uma simulação (feita em desenhos) do nascer e do pôr do Sol. Veja o exemplo 

da figura a seguir.  

 

 
Figura 2 

 

Desse modo, se estendermos o braço direito para o leste, o braço esquerdo estendido apontará 

o oeste. À frente, estará o norte, e às costas, o sul. 

          A prática será realizada de preferência em um local aberto, e após a apresentação das 

noções dos pontos cardeais, será proposto uma espécie de caça ao tesouro, onde os alunos 

terão que seguir pistas ligadas aos pontos para localizar alguns objetos. A construção das 

relações espaciais é fundamental para a leitura de mapas e a orientação no espaço geográfico, 

logo, a pratica aqui apresentada é de fundamental relevância tanto para ensino regular como 

para formação dos alunos enquanto seres geográficos.  



 

 
 
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM)      
Curso de Graduação em Geografia – Licenciatura – FIH  
Curso de Especialização em Ensino de Geografia – DEAD 
Centro Acadêmico de Geografia Aziz Ab’Saber  
semanadageoufvjm@gmail.com 
 

124 

 

Resultados Esperados 

No término da prática espera-se: 

• Obter um resultado satisfatório perante os alunos com relação as noções de 

localização de objetos e pessoas através da orientação espacial.  

• Consolidar as noções de lateralidade e direção;  

• Interação entre os alunos;  

• Nortear o processo de ensino-aprendizagem através de práticas pedagógicas.  

• Maior preparação para os estudos cartográficos que serão vistos adiante pelos alunos. 

• Contribuir para a formação de alunos que compreendam seu papel dentro do espaço 

em que se encontra inserido.  
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O ENSINO DE FUSO HORARIO POR MEIO DE PRATICAS – MAQUETES 
 

 

Aluno(s): Pablo Civatt ; Antonio Cardoso; Luan Camargo; Maikel Macedo  

Escola de Origem: Escola Estadual Professor Leopoldo Miranda 

Coordenador Pibid Geo.: Prof. Dr. Humberto Catuzzo - UFVJM 

Supervisor: Jorge Machado 

 

Introdução 

A pratica proposta é sobre o conteúdo de fuso horário ministrado no primeiro semestre letivo 

dos primeiros anos do ensino médio, é uma atividade muito simples a ser desenvolvida pelos 

próprios alunos, a fim de observar a compreensão que os mesmos têm em relação ao 

conteúdo apresentado em sala e compreender as possíveis limitações enfrentadas com relação 

à orientação cartográfica. 

 

Materiais 

• Placas de Isopor 

• Cola 

• Tinta guache 

• Pinceis 

• Canetas (Idrocor) 

• Tesouras 

 

Objetivos 

Essa atividade objetiva concretizar o conteúdo de cartografia anteriormente ministrado pelo 

professor, com o intuito de levar os discentes a entender que as horas não são as mesmas em 

todo globo, interagir os mesmos com a realidade global e local e incentivar o trabalho em 

equipe. 

Disponibilidade: Um dos pibidianos poderá acompanhar a exposição. 
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VISITA TÉCNICA À GRUTA DO SALITRE - DIAMANTINA - MG 

Priscila M. L. Campos*1, Filipe Pacelli1, Isabela G. de Almeida1, Jasiane Aguiar2, Jussiara 
D. dos Santos1, Maria das D. Soares1, Robert Miranda, Roberto Gambassi1.  

1 Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM, Diamantina-MG. 2 
Escola Estadual Professor Gabriel Mandacaru  

*E-mail do autor principal: primonique86@gmail.com  

INTRODUÇÃO  

A atividade prática consiste em uma aula de campo com os alunos dos 1o e 2o anos do ensino 
médio da Escola Estadual Professor Gabriel Mandacaru até a Gruta do Salitre, com a 
realização de paradas em pontos estratégicos ao longo do percurso a fim de se discutir 
determinados temas.  

A visita técnica ocorreu no dia 30 de maio de 2017, data previamente estabelecida em 
comum acordo com a E. E. Professor Gabriel Mandacaru, a supervisora juntamente com os 
bolsistas do PIBID/Geografia - UFVJM, Secretaria de Cultura e Turismo de Diamantina-MG 
e Instituto Biotrópicos.  

O Instituto Biotrópicos, trabalha como órgão responsável pelas visitações/autorizações e 
demais atividades que são desenvolvidas na gruta, como trekking, rapel, escalada e 
exploração de cavernas, além de manter o espaço organizado e limpo para uma melhor 
recepção de turistas.  

O projeto objetivou-se em apresentar aos alunos a riqueza física, histórica, biológica e 
também o ecoturismo presente na reserva da Gruta do Salitre, bem como relacionar diferentes 
temas geográficos no decorrer do campo. Outra perspectiva foi a de trabalhar os “espaços” 
diamantinenses e suas problemáticas, levantando questões como a infraestrutura e contraste 
entre a zona central e a os bairros periféricos. IAIS E MÉTODOS  

A priori foram efetuadas pesquisas bibliográficas sobre a região e as temáticas relacionadas à 
mesma, em sequência realizou- se uma visita prévia do trajeto para delimitação de pontos 
para discussão das temáticas selecionadas. Para que a visita técnica à Gruta do Salitre fosse 
realizada com êxito, houve demanda de alguns recursos sendo eles: transporte e lanches para 
os alunos, GPSs e bússola - esses disponibilizados pelo laboratório de Geografia da UFVJM - 
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e cadernos e canetas para 
anotações.  
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Os alunos do ensino médio foram conduzidos de ônibus para visita à Gruta do Salitre pelos 
bolsistas e pela supervisora do PIBID de Geografia e os professores das disciplinas de Física, 
Português e Intérprete de Libras da E. E. Professor Gabriel Mandacaru.  

Inicialmente foi apresentado aos alunos o GPS e a bússola, sob a orientação dos bolsistas 
referente ao manuseio e importância desses instrumentos em pesquisas, na Geografia e no 
cotidiano. Nos pontos de parada pré-determinados foram abordados diversos aspectos 
geográficos locais, relacionando-os ao processo de urbanização, crescimento populacional, 
infraestrutura dos bairros periféricos (planejamento urbano, saneamento básico, loteamentos 
novos, assistência social, entre outros) em relação a área central de Diamantina.  

Dentre os aspectos discutidos, outro tema foi o lixão do município e as problemáticas locais 
geradas pelo mesmo, além de enfatizar sobre a Lei Federal 12.305 de 2010 que determina o 
prazo de 4 anos para regularização dos lixões, ou seja, em 2014 todos os lixões existentes no 
Brasil deveriam ser erradicados de acordo com a PNRS - Política Nacional de Resíduos 
Sólidos. Nesse mesmo ponto foi possível analisar os aspectos geomorfológicos e 
biogeográficos do local e o expressivo contraste paisagístico natural e antrópico.  

No ponto final da atividade técnica, o representante do Instituto Biotrópicos responsável pelo 
gerenciamento e manutenção da Gruta do Salitre, ressaltou sobre os aspectos morfológicos do 
ambiente (rochas, flora, fauna), os aspectos que o perfil geológico do lugar oferece referentes 
à prática de esportes radicais (trekking, escalada, rapel, cavernas) e as belezas naturais 
preservadas.  

Além da discussão sobre a história de conflitos gerados no lugar antes do espaço se tornar 
uma área de preservação, ou seja, um exemplo de parque fechado mais organizado e 
adequado à visitação de turistas.  

A atividade visou uma aproximação dos alunos à disciplina de Geografia, com o intuito de 
unir a teoria trabalhada em sala de aula à prática do campo. Neste contexto todos os aspectos 
físicos, históricos, políticos (regras e estabelecimento de preços para visitação) e demais 
contextualizações, foram de extrema relevância para a formação crítica dos alunos, de forma 
que os mesmos pudessem construir sua própria visão de mundo e também de espaços que 
podem “ocupar”.  

  
Como funcionam os ideais de conservação e preservação (na prática) desses lugares 
considerados “reservas”? Esses espaços são “reservados/preservados” para quem, 
(considerando os diferentes conflitos que as reservas ou parques geram para os moradores 
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locais)?  

 

 

Figura 1: Visita técnica dos alunos da E. E. Professor Gabriel Mandacaru à Gruta do Salitre 
em 30/05/2017. Fonte: Instituto Biotrópicos, 2017.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Enfim, diante de inúmeras discussões geradas no campo, fica a reflexão de que é muito 
importante trabalhar a formação crítica do aluno a partir de sua realidade, neste caso torna-se 
extremamente necessário pensar em uma atividade reflexiva sobre a opinião dos alunos em 
relação as questões mais relevantes discutidas no mesmo. SIDERAÇÕES FINAIS  

Como forma de análise do ponto de vista dos alunos, após o campo foi desenvolvido em 
algumas aulas a discussão sobre as problemáticas levantadas na visita técnica, através da 
confecção de mapas mentais do trajeto de suas casas até à escola.  

A partir da visitação à Gruta do Salitre, concomitante a avaliação dos mapas mentais 
produzidos pelos alunos, foi possível instigá-los para um melhor entendimento do “seu 
espaço”, na qual fizeram interpretações em âmbito crítico, social e político proporcionando-
os a uma melhor compreensão sobre a dinâmica que existe entre o meio em que vivem, a 
lógica do capital e os interesses do sistema.  
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O USO DO GOOGLE EARTH COMO FERRAMENTA DE ENSINO DE 

GEOMORFOLOGIA NO ENSINO BÁSICO 

Saymon Lana Costa 

 

Este estudo apresenta uma proposta de ensino de geomorfologia nas aulas de Geografia no 

ensino básico através do uso de tecnologias como o software Google Earth, Computador, 

DataShow e a Internet, com o objetivo de auxiliar no processo de ensino aprendizagem, já 

que muitas vezes o aluno não encontra proximidade entre a sua vida cotidiana e as formas de 

relevo em lugares distintos, não compreendendo por fim a dinâmica geomorfológica das 

paisagens. O objetivo desta pesquisa é Compreender o Google Earth enquanto ferramenta 

relevante inserida em uma proposta didática construtivista do ensino e dos conteúdos de 

geomorfologia e cartografia no ensino básico de Geografia. O Google Earth pode ser usado 

para facilitar a aquisição de conhecimentos, levando o aluno a compreender uma visão de 

mundo mais dinâmica e integrada, e pode ser visto com uma possibilidade de adicionar novas 

metodologias para o ensino de Geografia, tendo em vista a dificuldade em relação à prática 

do trabalho de campo, devido a barreiras criadas pela rigidez da estrutura, muitas vezes 

corroborada pelo corpo administrativo, que alega falta de recursos e disponibilidade para a 

realização da atividade. Por fim, todo este processo contribui para a dificuldade do 

desenvolvimento do aluno como sujeito atuante. Esta ferramenta representa uma 

possibilidade de aliar métodos tradicionais de aprendizagem com novas tecnologias para que 

haja um aprimoramento efetivo do ensino aprendizagem em uma perspectiva construtivista. 
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