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Contribuição das Ciências Humanas 

Estratégias metodológicas que aprimoram os 
recursos da leitura e escrita como: 

• Leitura e produção de textos  contínuos 
(expositivos, descritivos e narrativos) e 
descontínuos (mapas). 

• Leitura e análise de textos argumentativos, 
distinguindo pontos de vista diferentes, 
extraindo      informações implícitas ou explícitas 
em textos de diversas naturezas (jornais, 
revistas, letras de música, filmes). 

 

 



6° ANO EFII – 1° BIMESTRE 
PAISAGEM E MEMÓRIA 

 O objetivo central deste Caderno é o de 
desenvolver as competências ligadas à observação, leitura 
e interpretação das múltiplas paisagens existentes na 
superfície da Terra, de forma a sensibilizar os alunos para 
o entendimento das demais dimensões do espaço 
geográfico. Dessa maneira, as Situações de Aprendizagem 
propostas para o bimestre objetivam o desenvolvimento 
da competência leitora, direcionada a partir das 
habilidades de interpretação e produção de textos simples 
e da interpretação e decodificação de imagens em 
diferentes manifestações. 



SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 2 
PAISAGEM E MEMÓRIA 

• Objetivo: trabalhar os elementos de mudança e de 
permanência nas paisagens do bairro ou da cidade, 
de modo a reforçar o caráter dinâmico desse 
conceito. Para tanto, propõe um trabalho de 
pesquisa, realizado por meio de entrevistas e 
depoimentos, a fim de resgatar um pouco da história 
do lugar que está impressa na memória de seus 
habitantes. 



SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 2 
PAISAGEM E MEMÓRIA 

• Competências e habilidades: ler e interpretar 
textos; descrever elementos constitutivos das 
mudanças e permanências de uma paisagem; 
produzir conhecimentos por meio de um trabalho de 
pesquisa e de interpretação dos resultados da 
pesquisa. 

• Estratégias: elaboração de entrevistas; coleta de 
depoimentos; produção de textos. 



ETAPA PRÉVIA – SONDAGEM INICIAL E 
SENSIBILIZAÇÃO 

 Para sensibilizar os alunos para o trabalho de 
pesquisa a ser realizado, sugerimos que o professor inicie 
com um levantamento dos conhecimentos  prévios dos 
alunos acerca do objeto da pesquisa, por meio de 
perguntas tais como: 
  Vocês acham que este bairro/esta cidade sofreu 

muitas transformações nos últimos 20 anos? 
  Que exemplos de transformações vocês poderiam 

apresentar? 
  Vocês conhecem alguém que possa testemunhar 

essas transformações? 



Apresentação e 
Delimitação da Proposta de Trabalho 

 Nesta etapa, a proposta de recuperar as 
mudanças na paisagem do bairro ou da cidade por 
meio de entrevistas e depoimentos será 
apresentada ao grupo. É importante delimitar qual 
a escala a ser adotada. Sugerimos a leitura coletiva 
do texto seguinte, de autoria de Ecléa Bosi, de 
forma a exemplificar a importância da memória na 
reconstituição da história das cidades, e a 
apresentação de algumas imagens antigas da 
cidade. Uma alternativa é pedir para um grupo de 
alunos ler o texto em voz alta para os colegas. 



 As histórias que ouvimos referem-se, do início ao fim, 
a velhos lugares, inseparáveis dos eventos neles ocorridos. A 
casa, o bairro, algumas ruas, em geral o trajeto para a escola 
e o centro da cidade são descritos de um modo dispersivo 
nas lembranças várias, mas com alguns focos: o Viaduto do 
Chá, a Catedral, a Rua Direita, o Museu do Ipiranga, o Parque  
Siqueira Campos, o Teatro Municipal, o Trianon, a avenida 
Paulista, a avenida Angélica, o Jardim da Luz, a Cantareira... 
Esses lugares  são descritos sobre os vários pontos de vista 
[...]. Com todos esses pontos, poderíamos desenhar um 
mapa afetivo da cidade: São Paulo  era familiar como a 
palma da mão quando suas dimensões eram humanas. Seus 
velhos habitantes dizem, apontando p ara a palma da mão: 
“ali no Gasômetro, ali na ponte do Bom Retiro, ali na 
Estação”, como se estivessem vendo tais logradouros, ali 
adiante... É com satisfação que dizem que muitos desses 
locais “ainda estão lá” [...]. 



 As várzeas tiveram um papel importante na história 
paulistana. Quando o Sr. Amadeu era menino, “tinha mais de 
mil campos de várzea [...]. Agora tudo virou fábrica, prédio de 
apartamentos. O problema da várzea é o terreno. Quem 
tinha um campo de 60 por 120 metros acabou vendendo para 
fábrica” [...]. “Se nós vamos procurar na memória quanto 
jogadores da várzea, de uns quarenta anos faz, tinha mais de 
mil jogadores... Hoje não jogam nem 10% daquilo que 
jogavam naquele tempo, por falta de campo, de lugar. Não 
tem onde jogar. Em cada bairro se fazia um campeonato, 
juntavam dez ou vinte clubes...” A gente dizia: “Em que 
parque vamos jogar?” Não tinha estádio, era campo livre, 
ninguém pagava para ver [...]. Quando foi morrendo o jogo da 
várzea e o futebol de bairro, começou a se concentrar o 
público nos estádios. 



 Essas observações nos mostram a 

transformação de um esporte popular em um 

esporte de massa. E o despojamento dos bairros de 

suas várzeas pela indústria e especulação 

imobiliária transformou a fisionomia de São Paulo, 

afetando para sempre uma dimensão da vida 

urbana.  

 
Fonte: BOSI, Ecléa. Memória e sociedade: lembranças de 
velho. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 448. 



 Exploração do vocabulário: após a primeira leitura do 
texto, pesquisar em um dicionário o significado das 
palavras desconhecidas. 

  Após a pesquisa, fazer uma primeira releitura do 
texto. 

  Sintetizar, na lousa, as ideias principais nele contidas. 

  Exploração do vocabulário: desvendar, com os alunos, 
o significado das seguintes expressões, no contexto: 
“mapa afetivo da cidade”, “esporte popular”, “esporte 
de massa”, “especulação imobiliária” e “fisionomia 

    da cidade”. 

Roteiro para discussão do texto 



Preparação das Entrevistas 

 Nesta etapa, sugerimos que o professor 
auxilie os alunos na elaboração dos roteiros que 
irão orientar a coleta dos depoimentos. A 
primeira coisa a fazer é definir o universo dos 
entrevistados, pessoas que tenham vivido na 
cidade ou no bairro em questão nas últimas 
duas décadas. Os roteiros devem priorizar 
perguntas simples, tais como as que seguem: 



► Há quanto tempo o(a) senhor(a) vive nesta 

cidade/neste bairro? 

► A paisagem desta cidade/deste bairro mudou 

muito nos últimos 20 anos? 

► O(A) senhor(a) poderia dar alguns exemplos 

dessa mudança? 

► Como essas mudanças afetaram a vida dos 

moradores? 



Coleta de Depoimentos 
Nesta etapa, sugerimos que seja feita a coleta 

dos depoimentos (fora da sala de aula). 

                      Discussão dos Resultados 
 Nesta etapa, procure organizar, em classe, a 
discussão dos resultados e a elaboração de um relatório 
de pesquisa, que deverá ser objeto de avaliação. 
 Espera-se que os alunos relacionem os resultados 
obtidos na própria pesquisa aos conhecimentos já 
adquiridos sobre mudanças e permanências nas 
paisagens. 



Considerações Finais  

 Espera-se, a partir do desenvolvimento dessa 
situação de Aprendizagem, possibilitar aos 
educandos: 

  Conhecer novas palavras; 

 Interpretar e produzir textos simples acerca das 
transformações observáveis no tempo e no 
espaço; 

Elaborar hipóteses para explicar as mudanças na 
paisagem, a partir da análise das entrevistas. 

 


