
Marcos e Diamantino



� 5ª série     Fundamentos

� 6ª série      Brasil

� 7ª série      Fronteiras

� 8ª série      Redes e Fluxos



Exemplos de abordagem temáticaExemplos de abordagem temática

� Cartografia

� Geografia Física



CartografiaCartografia

�A cartografia não é estudada apenas na 5ª
série: seus diferentes aspectos são 
desenvolvidos com complexidade crescente 
ao longo das séries. Observe os exemplos a 
seguir.

CapCapíítulo 7 tulo 7 (5ª série)
As imagens, os lugares e os mapas
. Oriente seu mapa
. As coordenadas e as legendas
. Cada mapa em sua escala
. Técnicas e recursos para construir mapas



CartografiaCartografia

Coordenadas 
Geográficas

(7ª série)



CartografiaCartografia
(7(7ªª sséérie)rie)



Geografia FGeografia Fíísicasica

��A geografia fA geografia fíísica sica éé enfocada a partir enfocada a partir 
de diferentes abordagens não sendo de diferentes abordagens não sendo 
considerada de forma isolada em considerada de forma isolada em 
relarelaçção as atividades humanas.ão as atividades humanas.



a) Exemplo de abordagem centrada na dinâmica da natureza

(5ª série)



Geografia FGeografia Fíísicasica

b) Exemplo de abordagem centrada na

dinâmica da sociedadedinâmica da sociedade



(6ª série)



Geografia FGeografia Fíísicasica

c) Exemplo de abordagem centrada na relação
entre naturezanatureza e a sociedadesociedade

CapCapíítulo 8  tulo 8  (6ª série)
Biodiversidade e questão ambiental no Brasil
. Cresce o interesse pela biodiversidade
. As amazônias e a biodiversidade brasileira
. Outros biomas brasileiros
. Brasil, Amazônia e o ambiente global
. Desmatamento, efeito estufa e o buraco na camada
de ozônio



Geografia FGeografia Fíísicasica

CapCapíítulo 5  tulo 5  (8ª série)
Questão ambiental, questão mundial
. O efeito estufa e o aquecimento global
. Buraco na camada de ozônio: ameaças e atitudes globais
. Chuva ácida
. Ameaças à biodiversidade

Ampliando os horizontesAmpliando os horizontes
“Refugiados econômicos, sociais, políticos, ambientais...”



(8ª série)



(8ª série)



(8ª série)



(8ª série)



Complementos do capComplementos do capíítulotulo

� Ampliando os horizontes

� De olho na geografia

� Glossário

� Questões de revisão

� Outra leitura



Complementos do capComplementos do capíítulotulo
Ampliando os horizontesAmpliando os horizontes: 
Seção que contém artigos de nossa autoria que visam 
apresentar informações ou tratamentos específicos para 
alguma das temáticas trabalhadas no texto principal do 
capítulo.
Alguns desses artigos apresentam informações originais 
fruto de nossa atividade de pesquisa. Por exemplo:

CapCapíítulo 1tulo 1 (5ª série):  Geografia, um saber Geografia, um saber hologêicohologêico

CapCapíítulo 7tulo 7 (5ª série):  Primeira cidade, primeiro mapaPrimeira cidade, primeiro mapa



(5ª série)

Primeira cidade: sPrimeira cidade: síítio arqueoltio arqueolóógico de gico de Çatal Hyük



Complementos do capComplementos do capíítulotulo

De olho na geografiaDe olho na geografia:

Objetiva a reflexão sobre fenômenos 
geográficos que possam ser 
desenvolvidos a partir de imagens ou 
mapas.



Exemplo da seExemplo da seççãoão
““De olho na geografiaDe olho na geografia””

(6(6ªª sséérie)rie)

Palmas (Tocantins)Palmas (Tocantins)



Complementos do capComplementos do capíítulotulo

Exemplo da seExemplo da seçção ão ““De olho na geografiaDe olho na geografia”” (8(8ªª sséérie)rie)



Complementos do capComplementos do capíítulotulo

GlossGlossááriorio: 

�� Tem a funTem a funçção de precisar definião de precisar definiçções e ões e 
aprofundar a discussão de taprofundar a discussão de tóópicos importantes.picos importantes.

�� Nas sNas sééries iniciais os verbetes são simples e ries iniciais os verbetes são simples e 
nas seguintes vão se tornando mais detalhados nas seguintes vão se tornando mais detalhados 
podendo ser então encarados como pequenos podendo ser então encarados como pequenos 
textos complementares.textos complementares.



5ª série – p. 127



8ª série – p. 104



Complementos do capComplementos do capíítulotulo

Outra leituraOutra leitura:
�Em alguns capítulos inserimos textos de outros 

autores com a finalidade de ampliar a discussão.

�Entre esses autores estão pessoas renomadas 

como os geógrafos: Elissé Reclus, Yves Lacoste, 

Ruy Moreira e Horácio Capel; o prêmio Nobel de 

química Illia Prigogine e a psicóloga Ecléa Bosi.





55ªª sséérierie

�Estabelecimento das “regras do jogo 
geográfico”: os propósitos da geografia, 
os aspectos pelos quais se interessa e o 
conjunto de dinâmicas (físicas, biológicas, 
geológicas, sociais, culturais, etc.) que 
caracterizam todos os lugares.

�Abordagem das particularidades das ações 
humanas na geografia planetária e a 
transformação do mundo de um espaço 
submetido exclusivamente às dinâmicas 
das forças físico-naturais em um espaço 
apropriado pelas sociedades humanas.





66ªª sséérierie
�Aplicação dos fundamentos geográficos estudados 
na 5ª série e preparação dos alunos para o estudo 
das fronteiras e espaços mundiais que serão 
desenvolvidos nas séries seguintes.

�Estudo dos diferentes aspectos da geografia 
brasileira, desde a formação de seu território até as 
conexões do país com o mundo.

�Destaque para alguns temas importantes como a 
questão cidade-campo, a população, a questão 
regional, a questão ambiental e o desenvolvimento 
econômico.

�Optamos por não fazer a análise da geografia do 
Brasil como se fosse uma justaposição de aspectos 
regionais, pois a realidade brasileira é muito mais 
complexa do que a simples soma dessas partes.





77ªª sséérierie

�Estudo da Geografia Regional do mundo 
das fronteiras estabelecidas pelos grupos 
humanos àquelas constituídas pelas 
dinâmicas físico- naturais.

�As fronteiras são consideradas como as 
áreas limítrofes da territorialidade dos 
fenômenos geográficos e não apenas do 
ponto de vista da geopolítica dos países.

�Abordamos ainda os aspectos das regiões 
do planeta, em especial aqueles que 
apresentam grande potencial de 
interferência na geografia mundial.





88ªª sséérierie

�Desvendamento das dinâmicas globais que 
conformam o espaço geográfico contemporâneo 
como um fato mundial, não apenas porque ocorrem 
nessa escala, mas porque as conexões globais 
universalizam a sua dinâmicas e o seu 
conhecimento.
Dinâmicas estudadas:
� a atividade econômica, especialmente o 
processo da globalização, as empresas 
multinacionais e a tecnologia.

� as formas da gestão política mundial, em 
especial o papel da ONU e das ONGs.

� a problemática ambiental, as principais 
características das populações mundiais, a 
urbanização e as cidades em rede.
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