
 

        

 

PARECERES TÉCNICOS A RESPEITO DOS PLANOS DE ESTUDOS 

TUTORADOS (PETs) VOLUME UM E SEUS MATERIAIS COMPLEMENTARES 

PARA O REGIME ESPECIAL DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS (REANP) 

NA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS (REE-MG) 

 

INTRODUÇÃO  

 

A Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB), por meio dos Grupos de Trabalho de 

Educação (GT) das Seções Locais de Belo Horizonte e Juiz de Fora (SLBH e SLJF), 

apresenta um conjunto de pareceres técnicos a respeito dos Planos de Estudos Tutorados 

(PETs) Volume Um e seus materiais complementares para o Regime Especial de 

Atividades Não Presenciais (REANP) propostos pela Rede Estadual de Educação de 

Minas Gerais no contexto da pandemia do COVID-19.  

 

Para a elaboração dos Pareceres Técnicos, foi elaborado um instrumento1, na ferramenta 

Google Formulários, visando sistematizar as informações a respeito dos PETs e dos 

materiais complementares da disciplina de Geografia destinados aos Anos Finais do 

Ensino Fundamental e ao Ensino Médio. As análises foram produzidas individualmente, 

em duplas e trios conforme as escolhas de cada participante e de acordo com suas 

afinidades.   

 

De modo geral, foi solicitado que cada parecerista indicasse dados de identificação 

pessoal e, também, fornecesse parecer em arquivo único contendo: especificação de qual 

material foi analisado (PETs ou videoaulas), ano de referência, localização da 

problemática encontrada, caracterização do problema e, por fim, avaliação do material, 

                                                
1 Disponível em: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqfTla0pQVkWwOWbKGqyOaEXDx3rlbViYnTIK_yRco

gLKynA/viewform, Acesso em: 22 jul. 2020 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqfTla0pQVkWwOWbKGqyOaEXDx3rlbViYnTIK_yRcogLKynA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqfTla0pQVkWwOWbKGqyOaEXDx3rlbViYnTIK_yRcogLKynA/viewform
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evidenciando indicação ou não do mesmo, com ou sem restrições. A partir destas 

orientações, os pareceristas elaboraram suas análises que, embora contenham todos ou a 

maioria dos elementos solicitados, apresentam algumas distinções, dado que outras 

questões foram se apresentando à medida que cada participante/dupla/trio foi elaborando 

sua análise. Isto faz com que os pareceres sejam relativamente distintos, como poderá ser 

observado a seguir. Consideramos que este foi um movimento bastante profícuo e 

importante para aprimoramento da continuidade dos trabalhos, que terá prosseguimento 

com a elaboração de pareceres dos PETs e videoaulas do Volume II, ainda em processo 

de avaliação pelo grupo.  

 

Nas próximas páginas, apresentamos os pareceres do sexto ao nono ano (Anos Finais do 

Ensino Fundamental) e do primeiro ao terceiro ano (Ensino Médio). Em caso de dúvidas 

e/ou sugestões, entre em contato com: agb.beaga@gmail.com e 

agbjuizdefora@gmail.com  
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PARECERES 

 

ANÁLISE DO PLANO DE ESTUDO TUTORADO DE GEOGRAFIA 

6º ANO DE ENSINO FUNDAMENTAL2 

 

Ao avaliar apenas o sumário, já é possível perceber a repetição de títulos e 

subtítulos entre as semanas 1 e 2 e também entre as semanas 3 e 4. Além disso, os títulos 

dispostos no sumário não são os mesmos das referidas páginas, que nem são numeradas. 

 

TÍTULO DO SUMÁRIO TÍTULO DAS REFERIDAS PÁGINAS 

SEMANA 1 (p. 42) 

Paisagens do campo e da cidade (s/n) 

 

Povos originários e sua forma de produzir o 

espaço. (s/n) 

As diferentes sociedades e as 

transformações das paisagens (p. 42) 

SEMANA 2 (p. 46) 

Paisagens do campo e da cidade (s/n) 

 

Povos originários e sua forma de produzir o 

espaço. (s/n) 

A relação dos povos indígenas com a terra 

(p. 46) 

SEMANA 3 (p. 49) 

Alterações na paisagem do campo e da 

cidade (s/n) 

 

O trabalho no campo e na cidade (s/n) 

 

Atividades econômicas no campo e na 

cidade (s/n) 

As transformações das paisagens rurais 

(campo) e urbano-industriais (p. 49) 

SEMANA 4 (p. 52) 

Alterações na paisagem do campo e da 

cidade (s/n) 

 

Paisagens urbana e rural: características e 

Transformações (p. 52) 

                                                
2 Parecer elaborado por Alice e Jader. Associados da Seção Local - Juiz de Fora 
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O trabalho no campo e na cidade (s/n) 

 

Atividades econômicas no campo e na 

cidade (s/n) 

 

Página 42; Seção “Interdisciplinaridade” com Ensino Religioso: Habilidade 

(EF06ER01X) 

(EF06ER01X) Reconhecer o papel e a função da tradição escrita na preservação de 

memórias, acontecimentos e ensinamentos culturais e religiosos. 

 

A habilidade trata de reconhecer o papel e a função da tradição escrita 'colonial', que 

não possui validade histórica apenas por estar escrita. A habilidade proposta parece 

desconsiderar os registros históricos orais, não escritos. É como se a tradição não pudesse 

sobreviver e ser contada por meio de narradores e suas memórias, ou não fosse legítima 

por outra técnica além da escrita. Ademais, a escrita permite o registro seletivo de 

acontecimentos históricos a partir de uma técnica (a própria escrita), mas não condiciona 

a manutenção dos ensinamentos culturais e religiosos, nem invalida suas outras formas 

de registro. Walter Benjamin (1986)3 aponta com muita clareza o fundamental papel dos 

narradores na preservação das tradições e costumes das mais distintas sociedades que não 

dominam a escrita. 

 

Página 42; Descrição do que será abordado na Semana 1: 

Caro aluno, cara aluna! Nessa semana você vai poder conhecer melhor o fenômeno da 

globalização e da mundialização, além de identificar e analisar o papel das empresas 

multinacionais e transnacionais e dos organismos internacionais como a ONU, a OMC 

e a OCDE, no ordenamento das relações políticas e econômicas entre os países. 

 

A descrição acima foge completamente de qualquer unidade temática, objeto do 

conhecimento ou habilidade prevista para o desenvolvimento do 6º ano do ensino 

fundamental no Currículo Referência de Minas Gerais4. Ademais, a capacidade cognitiva 

                                                
3 BENJAMIN, Walter. O narrador. In: BENJAMIN, Walter. Magia e Técnica, arte e política: ensaios 

sobre literatura e história da cultura. Trad. Sérgio Paulo Rouanet. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 1986. 

(Obras Escolhidas, v. 1). 
4 MINAS GERAIS. Secretaria de Estado da Educação. Currículo Referência de Minas Gerais, 2018. 

Minas Gerais: SEE/MG, 2018. 



4 

necessária para reconhecer os liames estruturadores do processo de globalização 

relacionado ao papel (inter)nacional das empresas multinacionais e transnacionais, ainda 

não está completamente formada nos alunos e alunas do 6º ano. Essa avaliação pode ser 

feita tanto a partir da Teoria interacionista construtivista de Jean Piaget (1975)5 e seus 

estágios de desenvolvimento cognitivo, quanto a partir da teoria sociointeracionista de 

Lev Vygotsky (1988)6 e sua proposta de formação dos processos mentais superiores. 

De acordo com a teoria piagetiana (PIAGET e INHELDER, 1976)7, os alunos e alunas 

de aproximadamente 12 anos de idade (faixa etária regular do 6º ano) estão na transição 

do estágio das operações concretas para o estágio das operações formais. Por isso não são 

plenamente capazes de relacionar conceitos abstratos como, por exemplo: globalização, 

transnacionais, multinacionais, organismos internacionais e ordenamento de relações 

econômicas entre países. Já de acordo com a visão de Lev Vygotsky, essas crianças ainda 

não criaram um conjunto robusto de instrumentos e signos que formem um sistema 

simbólico capaz de mediar as conexões entre a globalização e o papel das empresas e 

instituições globais na organização das relações econômicas, justamente por não 

vivenciarem tais experiências. Para Lev Vygotsky (2009)8, tentar ensinar esses conceitos 

às crianças sem a experiência prática delas nesses processos, resultaria num verbalismo 

oco, ou seja, a repetição vazia de conceitos não compreendidos. 

 

Página 42; Seção “Fique por dentro dos conceitos”; texto “Conceito de paisagem” 

Texto retirado na íntegra do site Mundo Educação, sem a devida menção direta a isso. 

Algumas referências usadas na montagem do material foram postadas depois da 

publicação do Plano de Estudos Tutorado, inclusive essa. 

O texto, de autoria de Rodolfo F. Alves Pena encontra-se disponível no endereço 

eletrônico https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/conceito-paisagem.htm. 

 

Página 43; Seção “Para saber mais” 

                                                
5 PIAGET, Jean; INHELDER, Bärbel. Gênese das Estruturas Lógicas Elementares. Rio de Janeiro: Zahar, 

1975. 
6 VYGOTSKY, Lev. VYGOTSKY, Lev. A Formação Social da Mente: O desenvolvimento dos processos 

psicológicos superiores. São Paulo: Martins Fontes, 1988. 
7 PIAGET, Jean; INHELDER, Bärbel. Da lógica da criança à lógica do adolescente. São Paulo: Pioneira, 

1976. 
8 VIGOTSKI, Lev. O Desenvolvimento dos Conceitos Científicos na Infância. In: VIGOTSKI, Lev. A 

Construção do Pensamento e da Linguagem. Martins Fontes, 2009. 

https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/conceito-paisagem.htm
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Os alunos e alunas que não possuem conexão à internet ficarão privados do acesso ao link 

indicado. Esses links num material impresso (para aqueles alunos e alunas que não têm 

condições de acessá-lo por vias digitais) servem apenas para ratificar o desigual acesso à 

tecnologia hoje presente em distintos ramos da educação. 

Não obstante, ao considerar a qualidade conceitual do vídeo proposto, chega-se sem 

esforço à conclusão de que sua relevância e contribuição neste material é deveras irrisória. 

 

Página 44, Seção “Atividades”; “Atividade 1”: 

c) Classifique as paisagens em urbanas ou rurais e cite uma característica que comprova 

a classificação. 

 

Nessa atividade, o aluno precisaria de conhecimento acerca da diferenciação entre 

paisagens urbanas e rurais, porém tais temas somente são abordados na semana 4, não 

fazendo sentido que essa atividade seja adiantada para a semana 1 e dificultando que o 

aluno possa respondê-la de forma satisfatória. 

 

Página 44; Seção “Atividades”; “Atividade 2”: 

Na leitura da paisagem, o ponto de partida é a observação. É ela que permite o registro 

(descrição) dos acontecimentos tal como eles ocorrem. 

 

O texto que orienta a questão possui um viés tradicional positivista cada vez mais em 

desuso nas discussões geográficas contemporâneas, aquele que coloca a paisagem como 

a parte do espaço visível aos olhos. Ao afirmar que “na leitura da paisagem o ponto de 

partida é a observação”, o texto condiciona a leitura primeira da paisagem ao sentido da 

visão e exclui as pessoas cegas o com baixa visão (aproximadamente de 6,5 milhões no 

Brasil)9 do processo de percepção e compreensão da paisagem. 

De acordo com os autores da Geografia que versam sobre o conceito, seja em obras 

acadêmicas ou livros didáticos, a paisagem pode ser percebida pela completude de 

sentidos do corpo que os(as) sujeitos dispõem para tal e não apenas pela visão, como 

apontam diversos enunciados e textos nesse material. A palavra "percepção" seria mais 

adequada. 

                                                
9 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Pesquisa Nacional de Saúde: 

Percepção do estado de saúde, estilos de vida e doenças crônicas. Rio de Janeiro, 2013. 
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Página 44; Seção “Atividades”: 

ATIVIDADE 1 – [...] e ATIVIDADE 3 – 

a) Classifique as paisagens em natural e cultural. 

b) Para qual finalidade foi utilizado o espaço em cada imagem? 

c) Classifique as paisagens em urbanas ou rurais e cite uma característica que comprova 

a 

classificação. 

 

Os enunciados das letras a), b) e c) são repetições exatas da Atividade 1, na mesma página. 

Numa lista com 5 atividades, não há motivos inteligíveis para repetir os mesmos 

exercícios, apenas com imagens (nem tão) diferentes entre si. 

Sem sombra de dúvidas, as respostas podem ser as mesmas, sem restrições. Isso não 

motiva a construção de respostas distintas por partes dos alunos e alunas, pelo contrário, 

corrobora com a mera repetição e reprodução daquilo que já foi feito. 

 

Página 46; Seção “Interdisciplinaridade” com Ensino Religioso: Habilidade 

(EF06ER01X) 

(EF06ER01X) Reconhecer o papel e a função da tradição escrita na preservação de 

memórias, acontecimentos e ensinamentos culturais e religiosos. 

 

Mesmos apontamentos feitos sobre a habilidade almejada na página 42 (Semana 1), seção 

“Interdisciplinaridade” com Ensino Religioso: Habilidade (EF06ER01X). 

 

Página 46; Descrição do que será abordado na semana 2: 

Caro aluno, cara aluna! Nessa semana você vai entender como os povos originários 

(indígenas) se organização no território e como suas crenças, hábitos e cultura 

influenciam nas relações que estabelecem com os elementos da natureza. 

 

O trecho apresenta problemas de coesão textual, pois a palavra “organização” destacada 

acima não dá sentido à frase. Acreditamos que o objetivo seria escrever “organizam”. O 

problema, ainda que tênue, evidencia a necessidade do material passar por uma revisão 

ortográfica antes de ser publicado. 
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Página 47; Seção “Fique por dentro dos conceitos”; texto “Parceiros na preservação 

ambiental”: 

Sem a devida citação à fonte, o texto foi retirado integralmente do site Povos Indígenas 

no Brasil, disponível no endereço 

https://www.indios.org.br/pt/%C3%8Dndios_e_o_meio_ambiente. É provável que essa 

cópia carente da fonte original incorra na prática de plágio. 

 

Página 47; Seção “Fique por dentro dos conceitos”; texto “Parceiros na preservação 

ambiental”: 

As etnias indígenas sempre viveram em perfeito equilíbrio com o ecossistema, o que foi 

quebrado a partir das influências do elemento desestabilizador, "o homem branco". 

Fruto da colonização e de frentes de expansão capitalista, a exploração desordenada 

depauperou indiscriminadamente muitas regiões brasileiras. 

 

Falta contextualização e explicação do processo de colonização: quem seria o “homem 

branco”? De onde ele veio? As informações ficam perdidas, prejudicando o 

entendimento. 

 

Página 47; Seção “Para saber mais”: 

Mesmos apontamentos elencados na Página 43; Seção “Para saber mais”, que mostram 

a desnecessidade dos links no material impresso. 

 

Página 48; Seção “Atividades”; “Atividade 1”: 

ATIVIDADE 1 - Observe o mapa de Terras Indígenas no Brasil e responda. 

 

O mapa não está legível o suficiente para que se faça uma análise com a profundidade 

requerida no 6º ano do ensino fundamental. Isso porque os nomes dos Estados não são 

mostrados com a tamanho necessário para compreendê-los. Logo, passa a ser um árduo 

trabalho (que deveria ser simples) responder as letras a) e b) 

 

Página 48; Seção “Atividades”; “Atividade 1, letra c)”: 

c) Você acredita que no passado, antes da chegada dos portugueses, a distribuição da 

população indígena era a mesma de atualmente? 

 

https://www.indios.org.br/pt/%C3%8Dndios_e_o_meio_ambiente
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Não é considerável cobrar questões de crença em relação à séria temática indígena no 

Brasil. O imprescindível, num processo educacional, é encontrar, analisar e, sobretudo, 

compreender os fatos históricos característicos do processo de desenvolvimento social do 

território brasileiro e outros vizinhos. A dizimação dos povos indígenas nas Américas 

vem acontecendo desde a chegada dos primeiros europeus até os dias de hoje, como bem 

ilustra o estudo realizado feito pela Comissão Pastoral da Terra, em 201510. 

O ideal, ainda que complexo, seria pedir aos alunos e alunas para apontar motivos que 

esclareçam a escassez de povos indígenas nas regiões Sudeste, Sul e Nordeste do território 

nacional, considerando o movimento de colonização do território sul-americano. Para 

isso, a interdisciplinaridade com a História seria benquista.  

 

Página 48; Seção “Atividades”; “Atividade 4”: 

ATIVIDADE 4 - Segundo o mais recente recenseamento do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), de 2010. Existem 38,5% de população indígena vivendo 

nas grandes cidades, principalmente em São Paulo, mas também em Manaus, Boa Vista 

e no Rio de Janeiro. Isso representa o último desafio para o índio: adaptar-se e 

sobreviver entre toneladas de asfalto. Explique quais os desafios enfrentados pelos 

indígenas nas grandes cidades. 

 

A primeira frase não leva a lugar nenhum. Acreditamos que o ponto ao final da frase 

deveria ser substituído por uma vírgula. Mais um exemplo que como é importante fazer 

a revisão ortográfica do material. Além disso, apontamos aquilo que reconhecemos como 

maior problema da questão, que é a frase final do fragmento textual. 

O texto orientador da questão caminha num sentido de corroborar com o imaginário social 

fantasioso acerca dos índios, construído ainda no período colonial, quando os indígenas 

eram vistos como povos selvagens incapazes de adaptar-se a novos espaços sem a 

intervenção direta do homem branco católico da metrópole. 

A frase ainda mostra o desconhecimento sobre o debate atual que aborda os povos 

indígenas urbanos, já há muito adaptados aos ritmos distintos das grandes cidades e às 

suas toneladas de asfalto. Para dar-nos breve ideia, de acordo com o último recenseamento 

                                                
10 PT - COMISSÃO PASTORAL DA TERRA. Conflitos no campo - Brasil 2015. Goiânia: CPT 

Nacional, 2015. 
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feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ainda no ano de 201011, 

aproximadamente 38% de todos os povos indígenas já habitavam as cidades, por 

inúmeros motivos existentes, principalmente, no campo. Talvez fosse mais sensato 

questionar os problemas que os povos indígenas enfrentam no campo brasileiro, pois isso 

sim explica boa parte dos deslocamentos desses povos para as cidades.  

Outros textos orientadores que não reforçam o imaginário social do índio-selvagem-

habitante-das-florestas seriam mais indicados para tratar das problemáticas que os povos 

indígenas enfrentam num ambiente urbano. 

 

Página 49; Habilidade(s): 

HABILIDADE(S): (EF06GE06X) Identificar e analisar as características das paisagens 

transformadas pelo trabalho humano a partir do desenvolvimento da agropecuária e do 

processo de industrialização. 

 

As habilidades definidas na Semana 3 e 4 são idênticas, porém não 

ão possíveis de ser alcançadas com o estudo proposto nas duas semanas: não há 

explicação (ou mesmo menção) sobre o processo de industrialização e o desenvolvimento 

da agropecuária no material, são assuntos que não estão presentes na apostila. 

 

Página 49; Seção “Interdisciplinaridade” com Ensino Religioso: Habilidade 

(EF06ER01X) 

(EF06ER01X) Reconhecer o papel e a função da tradição escrita na preservação de 

memórias, acontecimentos e ensinamentos culturais e religiosos. 

 

                                                
11 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Censo Brasileiro de 2010. 

Rio de Janeiro: IBGE, 2012. 
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Mesmos apontamentos feitos sobre a habilidade almejada na página 42 (Semana 1), seção 

“Interdisciplinaridade” com Ensino Religioso: Habilidade (EF06ER01X). 

 

Página 49; Seção “Fique por dentro dos conceitos...”: 

A seção se propõe a apresentar alguns conceitos, o primeiro deles é o conceito de 

paisagem, retirado de um plano de aula disponível do site Nova Escola, porém, não 

referenciado. 

 

O texto, de autoria Juliana Santiago de Freitas encontra-se disponível no endereço 

eletrônico: 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/5083/as-caracteristicas-e-transformacoes-das-

paisagens#:~:text=Tendo%20como%20base%20a%20habilidade,como%20elementos%

20naturais%20e%20culturais. 

Página 50; Seção “Para saber mais”: 

Mesmos apontamentos elencados na Página 43; Seção “Para saber mais”, que mostram 

a desnecessidade dos links no material impresso. 

 

Página 50; Seção “Fique por dentro dos conceitos...”: 

E é a partir de todo esse processo que o homem transformou o meio natural (sem a 

interferência do homem) em meio humanizado, onde este foi transformado pelo trabalho 

e pelas técnicas do homem, transformando-se em um meio técnico-científico e 

informacional, como o é nos dias atuais (SANTOS, 2006). 

 

O conceito de meio técnico-científico e informacional não é explicado, apenas 

mencionado, sem ser introduzido ou retomado posteriormente. Não há necessidade de se 

apresentar um importante conceito se não irá ser explicado e utilizado. O conceito 

apresentado por Milton Santos divide a história do meio geográfico em três etapas 

principais, que vão ser definidas com base nas mudanças que ocorrem na relação entre 

seres humanos e natureza a partir do desenvolvimento produtivo e do uso da técnica12. 

                                                
12ALVES, F. D., SANTOS, H. F., O meio técnico-científico-informacional nos estudos de geografia 

agrária: levantamento bibliográfico de trabalhos publicados em revistas eletrônicas brasileiras. In: VII 

Congresso Brasileiro de Geógrafos, Vitória, 2014. Disponível em: 

http://www.cbg2014.agb.org.br/resources/anais/1/1403534355_ARQUIVO_OMEIOTECNICO-

CIENTIFICO-INFORMACIONALNOSESTUDOSDEGEOGRAFIAAGRARIA.pdf 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/5083/as-caracteristicas-e-transformacoes-das-paisagens#:~:text=Tendo%20como%20base%20a%20habilidade,como%20elementos%20naturais%20e%20culturais.
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/5083/as-caracteristicas-e-transformacoes-das-paisagens#:~:text=Tendo%20como%20base%20a%20habilidade,como%20elementos%20naturais%20e%20culturais.
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/5083/as-caracteristicas-e-transformacoes-das-paisagens#:~:text=Tendo%20como%20base%20a%20habilidade,como%20elementos%20naturais%20e%20culturais.
http://www.cbg2014.agb.org.br/resources/anais/1/1403534355_ARQUIVO_OMEIOTECNICO-CIENTIFICO-INFORMACIONALNOSESTUDOSDEGEOGRAFIAAGRARIA.pdf
http://www.cbg2014.agb.org.br/resources/anais/1/1403534355_ARQUIVO_OMEIOTECNICO-CIENTIFICO-INFORMACIONALNOSESTUDOSDEGEOGRAFIAAGRARIA.pdf
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No texto acima, a historicidade do conceito não aparece, reduzindo-o a uma concepção 

genérica da interferência dos seres humanos na natureza. 

 

Página 50; Seção “Fique por dentro dos conceitos...”: 

É importante ressaltar que é a partir dessa apropriação do espaço pelo homem que 

surgem os impactos socioambientais, a partir exploração do espaço, interferindo 

consideravelmente na paisagem, em constante transformação. 

 

A seção chamada “Fique por dentro dos conceitos...” parece ter como objetivo apresentar 

conceitos mas, novamente, apenas menciona certos conceitos sem quaisquer explicação, 

como faz aqui com “espaço” e “impactos socioambientais”. 

 

Página 50; Seção “Para saber mais”: 

PARA SABER MAIS – Assista ao vídeo animação “As cidades se transformam com o 

passar do tempo”, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=M3HDz4-665c, 

elaborado pela Editora FTD. No vídeo animação, você vai observar as transformação 

no espaço urbano a partir da intervenção dos seres humanos fazendo uso de diferentes 

técnicas e tecnologias. 

 

O vídeo indicado não contribui para a discussão levantada no material, trazendo uma 

visão romantizada do processo de urbanização e associando urbanização a 

desenvolvimento. Durante o vídeo, paisagens naturais são mostradas e descritas como 

lugares em que não havia “nada” ou lugar “abandonado”. 

 

Página 50-51; Seção “Atividades”: 

ATIVIDADE 1 - As sociedades transformam as paisagens natural em cultural de 

diferentes modos. A transformação do espaço natural em espaço geográfico é de todo 

ruim para as pessoas e para a natureza? Explique os pontos positivos e negativos desta 

relação entre homem e natureza. 

 

ATIVIDADE 5 – A transformação do espaço natural em espaço geográfico é de todo ruim 

para as pessoas e para a natureza? Explique os pontos positivos e negativos desta 

relação entre ser humano e natureza. 
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As perguntas 1 e 5 são exatamente idênticas, sendo, inclusive, perguntas que não podem 

ser respondidas com o aporte do texto do material. Admite-se que os alunos possam 

pesquisar tais questões, apesar de ficar evidente que seria importante ao menos abordar 

no texto possibilidades e consequências trazidas pela transformação dinâmica do espado 

natural em espaço geográfico. Porém, é desnecessário repetir a mesma pergunta em um 

conjunto de apenas 5 questões. 

 

ATIVIDADE 2, letra b) O espaço natural se torna um espaço geográfico no momento 

em que a ação humana a modifica. Que tipo de alterações são vistas nesta imagem? 

 

ATIVIDADE 3 – O espaço natural se torna em espaço geográfico no momento em que a 

ação humana a modifica, adicionando a ela elementos artificiais ou culturais para suprir 

suas necessidades. Que tipo de alterações são vistas nesta imagem? 

 

Apesar da letra b) da ATIVIDADE 2 possuir algumas palavras a mais em sua redação, as 

duas atividades são idênticas. Na mesma lógica já citada anteriormente, é desnecessário 

a repetição de atividades num conjunto de 5 questões. 

 

Página 52; “Habilidade(s)”: 

HABILIDADE(S): (EF06GE06X) Identificar e analisar as características das paisagens 

transformadas pelo trabalho humano a partir do desenvolvimento da agropecuária e do 

processo de industrialização. 

 

Mesma consideração sobre o ponto “HABILIDADE(S)” da Semana 3: não há sequer 

menção ao desenvolvimento da agropecuária e do processo de industrialização. 

 

Página 52; Seção “Interdisciplinaridade” com Ensino Religioso: Habilidade 

(EF06ER01X) 

(EF06ER01X) Reconhecer o papel e a função da tradição escrita na preservação de 

memórias, acontecimentos e ensinamentos culturais e religiosos. 

 

Mesmos apontamentos feitos sobre a habilidade almejada na página 42 (Semana 1), seção 

“Interdisciplinaridade” com Ensino Religioso: Habilidade (EF06ER01X). 
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Página 52; Seção “Fique por dentro dos conceitos...”: 

Paisagem é o conceito central a ser abordado neste plano de aula. 

 

Novamente há uma cópia exata de conteúdo sem as devidas referências. Nesse caso, cabe 

ressaltar que o Plano de Estudos Tutorado não é um “plano de aula”, portanto fica 

evidente a utilização de um material sem referenciá-lo e adaptá-lo aos objetivos propostos 

pelo PET. 

 

O texto, de autoria Juliana Santiago de Freitas encontra-se disponível no endereço 

eletrônico: 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/5083/as-caracteristicas-e-transformacoes-das-

paisagens#:~:text=Para%20voc%C3%AA%20saber%20mais%3A%20Paisagem,aborda

do%20neste%20plano%20de%20aula.&text=Essas%20formas%20se%20d%C3%A3o

%20pelos,morros%2C%20florestas%2C%20rios). 

 

Página 53; Seção “Seção “Fique por dentro dos conceitos...”: 

O espaço da cidade é, dessa forma, uma paisagem representativa do espaço geográfico, 

um território das práticas políticas e um lugar das visões de mundo e mediações 

culturais. 

 

Novamente o material apresenta importantes conceitos se forma vaga: “espaço 

geográfico” e “território” são mencionados em uma frase em que a compreensão de seus 

significados é necessária para o entendimento.  

 

Página 53; Seção “Fique por dentro dos conceitos...”: 

O Espaço Rural – Campo refere-se ao conjunto de atividades primárias praticadas em 

áreas não ocupadas por cidades ou grandes adensamentos populacionais. O espaço 

rural, como já dissemos, engloba predominantemente atividades vinculadas ao setor 

primário (extrativismo, agricultura e pecuária), ao passo que o espaço urbano costuma 

reunir atividades vinculadas ao setor secundário (indústria e produção de energia) e 

terciário (comércio e serviços). 

 

Os alunos precisam da compreensão dos termos “atividade primárias”, “setor primário”, 

“extrativismo”, “agricultura”, “pecuária”, “setor secundário” e “setor terciário” para 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/5083/as-caracteristicas-e-transformacoes-das-paisagens#:~:text=Para%20voc%C3%AA%20saber%20mais%3A%20Paisagem,abordado%20neste%20plano%20de%20aula.&text=Essas%20formas%20se%20d%C3%A3o%20pelos,morros%2C%20florestas%2C%20rios).
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/5083/as-caracteristicas-e-transformacoes-das-paisagens#:~:text=Para%20voc%C3%AA%20saber%20mais%3A%20Paisagem,abordado%20neste%20plano%20de%20aula.&text=Essas%20formas%20se%20d%C3%A3o%20pelos,morros%2C%20florestas%2C%20rios).
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/5083/as-caracteristicas-e-transformacoes-das-paisagens#:~:text=Para%20voc%C3%AA%20saber%20mais%3A%20Paisagem,abordado%20neste%20plano%20de%20aula.&text=Essas%20formas%20se%20d%C3%A3o%20pelos,morros%2C%20florestas%2C%20rios).
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/5083/as-caracteristicas-e-transformacoes-das-paisagens#:~:text=Para%20voc%C3%AA%20saber%20mais%3A%20Paisagem,abordado%20neste%20plano%20de%20aula.&text=Essas%20formas%20se%20d%C3%A3o%20pelos,morros%2C%20florestas%2C%20rios).
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entenderam a passagem acima. Os termos mencionados são parte do currículo proposto 

para o sexto ano do ensino fundamental II e poderiam ser apresentados no material de 

forma introdutória para auxiliar na compreensão dos espaços rural e urbano. 

 

Página 53; Seção “Para saber mais”: 

Assista ao vídeo animação “História: Zona Urbana e Zona Rural”, com duração de 4 

minutos, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=eHW6GIJf_wU, elaborado 

pela Editora Riddel. Nele você irá entender como se caracteriza o campo e a cidade, ou 

seja, o espaço rural e urbano. 

 

O vídeo indicado apresenta sem explicação diversos conceitos não abordados pela 

apostila, como meação, turismo rural e êxodo rural. Apesar do caráter complementar do 

vídeo, não cumpre função elucidativa, possivelmente confundindo mais do que 

explicando ao trazer termos não explicados. 

 

Página 54; Seção “Atividades”: 

ATIVIDADE 4 – Quais os problemas ambientais sofridos no campo e na cidade? 

Explique. 

 

ATIVIDADE 5 – Cite uma solução para minimizar os problemas ambientais destacados 

na 

charge, tanto no campo quanto na cidade. 

 

Novamente, os exercícios não refletem o conteúdo apresentado no material. Supondo a 

possibilidade de pesquisa dos alunos, seria ao menos necessário que o conceito de 

“problema ambiental” estivesse presente na exposição do PET. 

 

______________________________________________________________________

_____ 

PARECER FINAL 

 

Em função da superficialidade qualitativa, dos equívocos teórico-conceituais e das demais 

problemáticas apontadas nesta análise, não recomendo o material para uso e orientação 

https://www.youtube.com/watch?v=eHW6GIJf_wU


15 

de estudos pelos alunos e alunas da rede estadual de educação de Minas Gerais e, 

tampouco, para outras redes. 
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ANÁLISE DO PLANO DE ESTUDO TUTORADO DE GEOGRAFIA 

7º ANO DE ENSINO FUNDAMENTAL13 

SEMANA 1  

Página 67 

No primeiro parágrafo do texto, linha 3, a frase inicia-se com o termo "Nessa época" sem 

que haja referência clara a que época se refere. Caso a referência seja a época em "o 

governo português resolveu dividi-la em grandes faixas de terras", o complemento da 

frase conterá um erro teórico ao afirmar que "o território brasileiro já possuía um traçado 

próximo do atual". O primeiro parágrafo foi inteiramente retirado do site 

"sohistoria.com.br", no original o texto era intercalado por três imagens com os mapas 

antigos do Brasil de acordo com a época referida, já no PET as três imagens foram 

reunidas em uma única abaixo do texto, o que comprometeu a compreensão correta das 

informações. 

Página 69 

No final da página há uma orientação seguida de uma charge: "Observe a charge para 

responder as atividades 4 e 5", na charge encontram-se dois homens com trajes da realeza 

europeia sentados diante de uma mesa de jantar repartindo uma representação do globo 

com garfos e facas. A atividade 4 e 5, contudo, não fazem qualquer referência a charge, 

a atividade 4 questiona : "Quais são os fatores que contribuíram para a expansão territorial 

do Brasil ?" e a atividade 5: "Quais cidades foram capitais do nosso país ao longo de sua 

constituição territorial?", para responde-las o aluno sequer precisará ter compreendido a 

charge, além de tais respostas não estarem contidas em nenhum material do PET. 

SEMANA 2 

Página 71  

O texto, “os principais ciclos econômicos do Brasil”, foi integralmente retirado do site 

“Todo Estudo”, contendo cortes da versão encontrada no site (link abaixo). Sem 

                                                
13 Parecer elaborado por Vitor Barreto. Associado da Seção Local - Juiz de Fora 
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apresentar qualquer referência ao material, que segundo o site foi retirado do livro Os 

Ciclos Econômicos do Brasil de Clóvis Melo. 

https://www.todoestudo.com.br/geografia/ciclos-economicos-do-

brasil#:~:text=O%20pau%2Dbrasil%20foi%20a,anos%20de%201500%20e%201530.&

text=A%20madeira%20passou%20a%20apresentar,ao%20ciclo%20do%20pau%2Dbras

il.  

Acessado no dia 22 de Junho de 2020.  

Página 73 

Para realizar a ATIVIDADE 3 e 4,  solicita-se ao aluno a observação de um gráfico, o 

gráfico não possui referências.  

Ambas as atividades, bem como o gráfico podem ser encontradas no site “mestres da 

história” (link abaixo), sem qualquer referência ao mesmo, data-se de 2011. 

http://mestresdahistoria.blogspot.com/2011/06/confira-as-avaliacoes-de-historia.html 

Acessado no dia 22 de Junho de 2020.  

SEMANA 3 

Página 74  

Há um erro de formatação na página 75. A definição “mapas sócio-culturais” encontra-

se seguida da definição de mapas demográficos, sem qualquer destaque ou separação, 

como ocorreu com as categorias de mapas precedentes. E como existe um ponto final 

antes do termo “mapa” este deveria ser grafado com a primeira letra maiúscula.  

O tópico FIQUE POR DENTRO DOS CONCEITOS da página 74-75, pode ser 

encontrado no site Nova Escola, em um plano de aula, voltado para orientação de 

professores de geografia. O tópico foi copiado quase que integramente do mesmo, apesar 

de conter pequenas modificações em seu primeiro parágrafo. Não há no material qualquer 

tipo de referência a fonte.  

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/5075/mapas-tematicos-do-brasil-leitura-

interpretacao-e-producao 

https://www.todoestudo.com.br/geografia/ciclos-economicos-do-brasil#:~:text=O%20pau%2Dbrasil%20foi%20a,anos%20de%201500%20e%201530.&text=A%20madeira%20passou%20a%20apresentar,ao%20ciclo%20do%20pau%2Dbrasil.
https://www.todoestudo.com.br/geografia/ciclos-economicos-do-brasil#:~:text=O%20pau%2Dbrasil%20foi%20a,anos%20de%201500%20e%201530.&text=A%20madeira%20passou%20a%20apresentar,ao%20ciclo%20do%20pau%2Dbrasil.
https://www.todoestudo.com.br/geografia/ciclos-economicos-do-brasil#:~:text=O%20pau%2Dbrasil%20foi%20a,anos%20de%201500%20e%201530.&text=A%20madeira%20passou%20a%20apresentar,ao%20ciclo%20do%20pau%2Dbrasil.
https://www.todoestudo.com.br/geografia/ciclos-economicos-do-brasil#:~:text=O%20pau%2Dbrasil%20foi%20a,anos%20de%201500%20e%201530.&text=A%20madeira%20passou%20a%20apresentar,ao%20ciclo%20do%20pau%2Dbrasil.
http://mestresdahistoria.blogspot.com/2011/06/confira-as-avaliacoes-de-historia.html
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/5075/mapas-tematicos-do-brasil-leitura-interpretacao-e-producao
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/5075/mapas-tematicos-do-brasil-leitura-interpretacao-e-producao
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Acessado no dia 22 de Junho de 2020.  

O tópico do texto “Elementos que compõem um mapa” foi retirado do site “Mundo 

Educação”, sendo integralmente copiado do mesmo, com pequenos cortes em relação ao 

texto original. Ao copiar retirou-se o mapa que acompanha o texto original, apesar de se 

manter a última frase do texto que se refere justamente ao mapa: “(...) ambas presentes 

no exemplo do mapa acima.” Tal mapa não está presente no texto modificado. Não há 

qualquer referência no material a fonte a qual o texto retirou as informações.  

https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/elementos-que-compoem-um-mapa.htm 

Acessado no dia 22 de Junho de 2020.  

SEMANA 4 

Página 78 –  

Os tópicos do texto relacionados às “Características do Mercantilismo” foram 

integralmente retirado do site “Estudo Prático”, sem qualquer referência ao mesmo.  

https://www.estudopratico.com.br/caracteristicas-do-

mercantilismo/#:~:text=A%20economia%20com%20base%20na,moedas%20em%20cir

cula%C3%A7%C3%A3o%20na%20Europa.&text=A%20interven%C3%A7%C3%A3o

%20do%20estado%20na%20economia%20foi%20marcante. 

Acessado no dia 22 de Junho de 2020.  

O parágrafo seguinte, iniciado com a frase “Foi adotado pelas nações europeias (...)” foi 

integramente retirado do site “Brasil Escola”, novamente sem qualquer referência a este.  

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/historia/o-que-e-

mercantilismo.htm#:~:text=Nesse%20sentido%2C%20%C3%A9%20incorreto%20afir

mar,sistema%20colonial%20no%20continente%20americano. 

Acessado no dia 22 de Junho de 2020.  

Página 79.  

https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/elementos-que-compoem-um-mapa.htm
https://www.estudopratico.com.br/caracteristicas-do-mercantilismo/#:~:text=A%20economia%20com%20base%20na,moedas%20em%20circula%C3%A7%C3%A3o%20na%20Europa.&text=A%20interven%C3%A7%C3%A3o%20do%20estado%20na%20economia%20foi%20marcante.
https://www.estudopratico.com.br/caracteristicas-do-mercantilismo/#:~:text=A%20economia%20com%20base%20na,moedas%20em%20circula%C3%A7%C3%A3o%20na%20Europa.&text=A%20interven%C3%A7%C3%A3o%20do%20estado%20na%20economia%20foi%20marcante.
https://www.estudopratico.com.br/caracteristicas-do-mercantilismo/#:~:text=A%20economia%20com%20base%20na,moedas%20em%20circula%C3%A7%C3%A3o%20na%20Europa.&text=A%20interven%C3%A7%C3%A3o%20do%20estado%20na%20economia%20foi%20marcante.
https://www.estudopratico.com.br/caracteristicas-do-mercantilismo/#:~:text=A%20economia%20com%20base%20na,moedas%20em%20circula%C3%A7%C3%A3o%20na%20Europa.&text=A%20interven%C3%A7%C3%A3o%20do%20estado%20na%20economia%20foi%20marcante.
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/historia/o-que-e-mercantilismo.htm#:~:text=Nesse%20sentido%2C%20%C3%A9%20incorreto%20afirmar,sistema%20colonial%20no%20continente%20americano.
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/historia/o-que-e-mercantilismo.htm#:~:text=Nesse%20sentido%2C%20%C3%A9%20incorreto%20afirmar,sistema%20colonial%20no%20continente%20americano.
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/historia/o-que-e-mercantilismo.htm#:~:text=Nesse%20sentido%2C%20%C3%A9%20incorreto%20afirmar,sistema%20colonial%20no%20continente%20americano.
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O mapa da América incluído na seção “atividades” não possui elementos básicos, como 

título, escala e fonte, além de sua legenda estar em espanhol, o que pode prejudicar seu 

entendimento pelos alunos, que devem retirar informações dele para realizar as atividades 

1 e 2.  

A atividade número quatro não tem referências no texto que possam ajudar o aluno a 

responde-la, sendo necessária uma pesquisa.  

 

AVALIAÇÃO DO MATERIAL. 

O material analisado contém uma série de erros sobre tratamento das fontes, com diversos 

plágios e trechos sem qualquer referência. Apesar de não ter sido encontrados muitos 

erros de natureza teórica, a organização do texto e das atividades prejudicam 

enormemente a compreensão do material pelo aluno, o que dificulta o processo de 

aprendizagem. Por estas razões não recomendamos a utilização do material analisado. 
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ANÁLISE DO PLANO DE ESTUDO TUTORADO DE GEOGRAFIA E 

VIDEOAULAS DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL14 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O parecer está dividido em 05 (cinco) partes, a seguir apresentadas:  

 

● Primeira parte: Relação entre Plano de Estudos Tutorados e Currículo de 

Referência de Minas Gerais para o Oitavo Ano do Ensino Fundamental – Base  

● Segunda parte: Localização das problemáticas encontradas na análise do Plano 

de Estudos Tutorados (PETs) 

● Terceira parte: Localização das problemáticas encontradas na análise das 

videoaulas  

● Quarta parte: Relação entre Vídeo-aulas e PETs 

● Quinta parte: Avaliação geral do material, evidenciando se indica ou não o 

material, com ou sem restrições 

 

PRIMEIRA PARTE 

Relação entre Plano de Estudos Tutorados e Currículo de Referência de Minas 

Gerais para para o Oitavo Ano do Ensino Fundamental – Base  

  

 Para a construção dos PETS, a opção para as 04 primeiras semanas de aulas 

consistiu em abordar duas habilidades relativas ao objeto do conhecimento “Diversidade 

e dinâmica da população mundial e local” (Aulas 1, 2 e 4) e uma habilidade da Unidade 

“Formas de representação e pensamento espacial” (Aula 3), conforme apresentado na 

Tabela 01:  

 

Sema

na 

Unidade 

temática  

Objeto do conhecimento Habilidade  Tema da 

aula  

                                                
14 Párecer elaborado por Álida Alves. Professora da Faculdade de Educação da Universidade de Minas 

Gerais e Associada da Seção Local - Belo Horizonte 
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1  

 

 

 

O sujeito e 

seu lugar 

no mundo  

 

 

 

 

Diversidade e dinâmica da 

população mundial e local 

(EF08GE02X) Relacionar 

fatos e situações 

representativas da história das 

famílias do Município em que 

se localiza a escola, 

considerando a diversidade e 

os fluxos migratórios da 

população nacional* e 

mundial. 

O mundo 

no meu 

município  

2 (EF08GE19) Analisar aspectos 

representativos da dinâmica 

demográfica, considerando 

características da população 

(perfil etário, crescimento 

vegetativo e 

mobilidade espacial). 

Distribuiçã

o da 

população 

mundial  

3 Formas de 

representaç

ão e 

pensament

o espacial  

 

Cartografia: anamorfoses, 

croquis e mapas urbano- 

industrial na América Latina 

(EF08GE19) Interpretar 

cartogramas, mapas 

esquemáticos (croquis) e 

anamorfoses com informações 

geográficas acerca da África e 

América. 

A 

representaç

ão de 

fenômenos 

geográfico 

(sic) em 

cartograma

s e 

anamorfos

es 

4 O sujeito e 

seu lugar 

no mundo 

Diversidade e dinâmica da 

população mundial e local 

(EF08GE19) Analisar aspectos 

representativos da dinâmica 

demográfica, considerando 

características da população 

(perfil etário, crescimento 

vegetativo e mobilidade 

espacial). 

Perfil 

etário da 

população 

mundial 
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Tabela 01 - Objetos do conhecimento, habilidades e temas das aulas de Geografia do 

Oitavo ano do ensino fundamental (Semana 1 a Semana 4)  

Fonte: Elaborado pela autora com base nas Vídeo-aulas e PETS do Oitavo ano do ensino 

fundamental disponíveis em: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/, Acesso em: 19 

jun. 2020  

* Item acrescentado na habilidade modificada no Currículo de referência de Minas Gerais 

em comparação com a BNCC 

 

 No material disponível no site do “Currículo Referência de Minas Gerais” 

referente ao processo de elaboração do documento, destaca-se que, nas habilidades a 

serem trabalhadas, são “Verbo(s) que explicita(m) o(s) processo(s) cognitivo(s) 

envolvido(s) na habilidade”. (Currículo Referência de Minas Gerais, 2019, p. 33, Grifos 

no material). Nas quatro aulas analisadas, os verbos consistem em: relacionar, analisar e 

interpretar. É interessante considerar esta questão para avaliação global da proposta, ao 

final do parecer, a fim de verificar se o material guarda coerência interna à luz de 

normatizações que utiliza como referência. 

 A este respeito, também é interessante ter em vista o que o Currículo-referência 

de Minas Gerais aponta sobre o ensino de Geografia para os Anos finais do Ensino 

Fundamental, particularmente para o oitavo ano, considerando as mesmas questões 

supramencionadas:  

 

“Nos dois últimos anos do Ensino Fundamental – Anos Finais, o 

estudo da Geografia se concentra nas dinâmicas atuais do espaço 

mundial. Para isso, parte da compreensão de que, na realidade 

atual, a divisão internacional do trabalho e a distribuição da 

riqueza tornaram-se muito mais fluidas e complexas do ponto de 

vista das interações espaciais e das redes de interdependência em 

diferentes escalas. Por esse motivo, no estudo dos países de 

diferentes continentes (América, Europa, Ásia, África e Oceania), 

são tematizadas as dimensões da política, da cultura e da 

economia.  

 

Nessa direção, explora-se, no 8º ano, uma análise mais profunda 

dos conceitos de território e região, por meio dos estudos da 

https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/
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América e da África. Pretende-se, com as possíveis análises, que 

os estudantes possam compreender a formação dos Estados 

Nacionais e as implicações na ocupação e nos usos do território 

americano e africano. As relações entre como ocorreram as 

ocupações e as formações territoriais dos países podem ser 

analisadas por meio de comparações, por exemplo, de países 

africanos com países latino-americanos, inserindo, nesse 

contexto, o processo socioeconômico brasileiro. Destaca-se 

também a relevância do estudo da América do Norte, com ênfase 

no papel dos Estados Unidos da América na economia do pós-

guerra e em sua participação na geopolítica mundial na 

contemporaneidade.  

 

Nos estudos regionais, sejam da América, sejam da África, as 

informações geográficas são fundamentais para analisar 

geoespacialmente os dados econômicos, culturais e 

socioambientais – tais como GINI, IDH, saneamento básico, 

moradia, entre outros –, comparando-os com eventos de pequenas 

e grandes magnitudes, como terremotos, tsunamis e 

desmoronamentos devidos a chuvas intensas e falta da cobertura 

vegetal. Considera-se que os estudantes precisam conhecer as 

diferentes concepções dos usos dos territórios, tendo como 

referência diferentes contextos sociais, geopolíticos e ambientais, 

por meio de conceitos como classe social, modo de vida, 

paisagem e elementos físicos naturais, que contribuem para uma 

aprendizagem mais significativa, estimulando o entendimento das 

abordagens complexas da realidade, incluindo a leitura de 

representações cartográficas e a elaboração de mapas e croquis”. 

(Currículo Referência de Minas Gerais, 2019, pp. 798-799. Grifo 

nosso) 

   

  No oitavo ano, as aulas das Semanas 01 a 04 de Geografia do PET focalizam duas 

Unidades temáticas:  1. O sujeito e seu lugar no mundo e 4. Formas de representação e 

pensamento espacial, assim descritas:  
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Na unidade temática O sujeito e seu lugar no mundo, focalizam-

se as noções de pertencimento e identidade. (...) Em continuidade, 

no Ensino Fundamental – Anos Finais, procura-se expandir o 

olhar para a relação do sujeito com contextos mais amplos, 

considerando temas políticos, econômicos e culturais do 

Brasil e do mundo. Dessa forma, o estudo da Geografia 

constitui-se em uma busca do lugar de cada indivíduo no mundo, 

valorizando a sua individualidade e, ao mesmo tempo, situando-

o em uma categoria mais ampla de sujeito social: a de cidadão 

ativo, democrático e solidário. Enfim, cidadãos produtos de 

sociedades localizadas em determinado tempo e espaço, mas 

também produtores dessas mesmas sociedades, com sua cultura e 

suas normas. 

 

Por sua vez, na unidade temática Formas de representação e 

pensamento espacial, além da ampliação gradativa da concepção 

do que é um mapa e de outras formas de representação gráfica, 

são reunidas aprendizagens que envolvem o raciocínio 

geográfico. Espera-se que, no decorrer do Ensino Fundamental, 

os alunos tenham domínio da leitura e elaboração de mapas e 

gráficos, iniciando-se na alfabetização cartográfica. 

Fotografias, mapas, esquemas, desenhos, imagens de satélites, 

audiovisuais, gráficos, entre alternativas, são frequentemente 

utilizados no componente curricular. Quanto mais diversificado 

for o trabalho com linguagens, maior o repertório construído 

pelos alunos, ampliando a produção de sentidos na leitura de 

mundo. Compreender as particularidades de cada linguagem, em 

suas potencialidades e em suas limitações, conduz ao 

reconhecimento dos produtos dessas linguagens não como 

verdades, mas como possibilidades.  

 

(...) No Ensino Fundamental – Anos Finais, espera-se que os 

alunos consigam ler, comparar e elaborar diversos tipos de 
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mapas temáticos, assim como as mais diferentes 

representações utilizadas como ferramentas da análise 

espacial. Essa, aliás, deve ser uma preocupação norteadora do 

trabalho com mapas em Geografia. Eles devem, sempre que 

possível, servir de suporte para o repertório que faz parte do 

raciocínio geográfico, fugindo do ensino do mapa pelo mapa, 

como fim em si mesmo. (Currículo Referência de Minas Gerais, 

2019, pp. 798-799. Grifo nosso) 

  

 No que tange à abordagem das diferentes Unidades Temáticas, de maneira geral, 

o documento aponta que:  

  

(...) a abordagem dessas unidades temáticas deve ser realizada 

integradamente, uma vez que a situação geográfica não se 

configura, apenas, um pedaço do território, uma área contínua, 

mas um conjunto de relações. Portanto, a análise de situação 

resulta da busca de características fundamentais de um lugar na 

sua relação com outros lugares. Assim, ao se estudarem os objetos 

de aprendizagem de Geografia, a ênfase do aprendizado é na 

posição relativa dos objetos no espaço e no tempo, o que exige a 

compreensão das características de um lugar (localização, 

extensão, conectividade, entre outras), resultantes das relações 

com outros lugares. Por causa disso, o entendimento da situação 

geográfica, pela sua natureza, é o procedimento para o estudo dos 

objetos de aprendizagem pelos alunos. Em uma mesma atividade 

a ser desenvolvida pelo professor, os alunos podem mobilizar, ao 

mesmo tempo, diversas habilidades de diferentes unidades 

temáticas.  

 

Em todas essas unidades temáticas, destacam-se aspectos 

relacionados ao exercício da cidadania e à aplicação de 

conhecimentos da Geografia diante de situações e problemas 

da vida cotidiana, tais como: estabelecer regras de convivência 

na escola e na comunidade; discutir propostas de ampliação de 
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espaços públicos; propor ações de intervenção na realidade, tudo 

visando à melhoria da coletividade e do bem comum. A 

abordagem dessas unidades temáticas deve ser realizada 

integradamente uma vez que a situação geográfica não é 

apenas um pedaço do território, uma área contínua mais um 

conjunto de relações.  

 

As unidades temáticas permitem ainda a construção de um 

pensamento que passa, progressivamente, do simples ao 

complexo, substituindo um pensamento, que isola e separa, por 

um pensamento que distingue e une como afirma Morin (1999). 

(Currículo Referência de Minas Gerais, 2019, p. 804) 

 

SEGUNDA PARTE 

Análise dos PETs  

 

Material analisado: Plano de Estudos Tutorados (Páginas 54 a 70) e Apêndice de 

Referências do oitavo ano (Páginas 01 a 03), disponíveis em: 

https://drive.google.com/file/d/1cARjeYGVNS76WDiOAaGbPuFLjbQOLatU/view  

1) Localização das problemáticas encontradas na análise do Plano de Estudos 

Tutorados (PETs) 

 

Semana 01 (pp. 55 a 58)  

 

Erros de 

ortografia/ 

gramaticais/ausê

ncia de fonte etc 

Incorreção  Página  

influencias Ausência de acentuação  55 

Os italianos, 

migraram 

Separa sujeito e verbo 56 

Os italianos, 

migraram para o 

Ausência de pontuação adequado leva à ambiguidade do texto. 

Pode dar a entender que os imigrantes chegaram ao Brasil 

56 

https://drive.google.com/file/d/1cARjeYGVNS76WDiOAaGbPuFLjbQOLatU/view
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Brasil a partir das 

primeiras décadas 

do século XIX, 

como todos os 

demais 

imigrantes, 

deixaram seu país 

basicamente por 

motivos 

econômicos e 

socioculturais. 

apenas a partir das primeiras décadas do século XIX. Precisa de 

ponto final após “século XIX”.  

A emigração 

alemã, se explica 

Separa sujeito e verbo 56 

Território 

Brasileiro e 

Povoamento 

(IBGE – Brasil 

500 anos) 

Sem referência correta dos endereços de internet onde constam 

as informações presentes no texto 

São fontes:  

Povos Indígenas (p.55) 

https://brasil500anos.ibge.gov.br/territorio-brasileiro-e-

povoamento/historia-indigena.html 

Presença portuguesa (p.55)  

https://brasil500anos.ibge.gov.br/territorio-brasileiro-e-

povoamento/portugueses.html  

Presença negra (p.55)  

https://brasil500anos.ibge.gov.br/territorio-brasileiro-e-

povoamento/negros.html 

Presença espanhola (p.56)  

https://brasil500anos.ibge.gov.br/territorio-brasileiro-e-

povoamento/espanhois/o-imigrante-espanhol-no-cotidiano-

urbano-brasileiro.html 

Presença de judeus (p.56) 

https://brasil500anos.ibge.gov.br/territorio-brasileiro-e-

povoamento/judeus/razoes-da-imigracao-judaica.html  

Presença de Italianos (p.56) 

55 e 56 

https://brasil500anos.ibge.gov.br/territorio-brasileiro-e-povoamento/historia-indigena.html
https://brasil500anos.ibge.gov.br/territorio-brasileiro-e-povoamento/historia-indigena.html
https://brasil500anos.ibge.gov.br/territorio-brasileiro-e-povoamento/portugueses.html
https://brasil500anos.ibge.gov.br/territorio-brasileiro-e-povoamento/portugueses.html
https://brasil500anos.ibge.gov.br/territorio-brasileiro-e-povoamento/negros.html
https://brasil500anos.ibge.gov.br/territorio-brasileiro-e-povoamento/negros.html
https://brasil500anos.ibge.gov.br/territorio-brasileiro-e-povoamento/espanhois/o-imigrante-espanhol-no-cotidiano-urbano-brasileiro.html
https://brasil500anos.ibge.gov.br/territorio-brasileiro-e-povoamento/espanhois/o-imigrante-espanhol-no-cotidiano-urbano-brasileiro.html
https://brasil500anos.ibge.gov.br/territorio-brasileiro-e-povoamento/espanhois/o-imigrante-espanhol-no-cotidiano-urbano-brasileiro.html
https://brasil500anos.ibge.gov.br/territorio-brasileiro-e-povoamento/judeus/razoes-da-imigracao-judaica.html
https://brasil500anos.ibge.gov.br/territorio-brasileiro-e-povoamento/judeus/razoes-da-imigracao-judaica.html
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https://brasil500anos.ibge.gov.br/territorio-brasileiro-e-

povoamento/italianos/razoes-da-emigracao-italiana.html  

Presença de alemães (p.56) 

https://brasil500anos.ibge.gov.br/territorio-brasileiro-e-

povoamento/alemaes/condicoes-de-emigracao.html 

Presença dos árabes (p.56)  

https://brasil500anos.ibge.gov.br/territorio-brasileiro-e-

povoamento/arabes/razoes-da-emigracao-arabe.html  

Presença japonesa (p.56)   

https://brasil500anos.ibge.gov.br/territorio-brasileiro-e-

povoamento/japoneses.html  

 

https://brasil500anos.ibge.gov.br/territorio-brasileiro-e-

povoamento/japoneses/razoes-da-emigracao-japonesa.html 

 

Agora é hora de 

testar seus 

conhecimentos, 

Sugere-se colocar ponto final no lugar da vírgula  57 

País Acentuação incorreta. A palavra correta é “pais. Dado o 

contexto da atividade, pode confundir o estudante na construção 

de suas respostas.  

57 

Manchete: “De 

lavador de carros 

a 

microempresário: 

o imigrante 

haitiano que 

conseguiu 

empreender em 

Porto Alegre” 

Não consta fonte da manchete. Somente o título da manchete e 

data/horário de publicação e atualização está apresentado.  

encurtador.com.br/eqFNS  

58 

migraram 

para nos últimos 5 

anos. 

Falta uma palavra após o “para”. O contexto da atividade sugere 

ser a palavra “Brasil” ou “para nosso país”. Importa lembrar que 

a questão tratava de imigração haitiana para o Brasil, o que pode 

58 

https://brasil500anos.ibge.gov.br/territorio-brasileiro-e-povoamento/italianos/razoes-da-emigracao-italiana.html
https://brasil500anos.ibge.gov.br/territorio-brasileiro-e-povoamento/italianos/razoes-da-emigracao-italiana.html
https://brasil500anos.ibge.gov.br/territorio-brasileiro-e-povoamento/alemaes/condicoes-de-emigracao.html
https://brasil500anos.ibge.gov.br/territorio-brasileiro-e-povoamento/alemaes/condicoes-de-emigracao.html
https://brasil500anos.ibge.gov.br/territorio-brasileiro-e-povoamento/arabes/razoes-da-emigracao-arabe.html
https://brasil500anos.ibge.gov.br/territorio-brasileiro-e-povoamento/arabes/razoes-da-emigracao-arabe.html
https://brasil500anos.ibge.gov.br/territorio-brasileiro-e-povoamento/japoneses.html
https://brasil500anos.ibge.gov.br/territorio-brasileiro-e-povoamento/japoneses.html
https://brasil500anos.ibge.gov.br/territorio-brasileiro-e-povoamento/japoneses/razoes-da-emigracao-japonesa.html
https://brasil500anos.ibge.gov.br/territorio-brasileiro-e-povoamento/japoneses/razoes-da-emigracao-japonesa.html
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gerar confusão para o estudante pela ausência da palavra antes 

mencionada.   

 

a) Avaliação da escolha do tema da aula e da habilidade a ser trabalhada na 

aula  

 

 De modo amplo, tendo em vista o tema da aula (“O mundo no meu município”) e 

a habilidade a ser trabalhada nesta aula (“Relacionar fatos e situações representativas da 

história das famílias do Município em que se localiza a escola, considerando a diversidade 

e os fluxos migratórios da população nacional e mundial”), questiona-se: tendo em vista 

ser esta a primeira aula do processo de ensino Remoto no estado, quando contava-se com 

reduzido ou raro contato entre professores e estudantes neste processo de sua 

implantação; considerando a necessidade de isolamento social (e, portanto, a ausência de 

contatos entre diferentes famílias); considerando o desconhecimento sobre o grau de 

suporte das famílias aos estudantes para desenvolvimento das atividades; considerando 

que a primeira semana de aula não contou com vídeo-aula de Geografia; tendo em vista 

ser este um material genérico, planejado para a rede estadual (que conta com 853 

municípios muito diversos), não é incoerente iniciar os trabalhos com os estudantes 

propondo trabalhar como “fatos e situações representativas da história das famílias 

do Município”? Consideramos que tal habilidade demanda, por exemplo, que se 

construa, junto aos estudantes, caminhos para que possam pensar relações entre o global 

e o local (por exemplo, a partir da discussão sobre migrações em Minas Gerais, no 

passado e no presente) – o que não foi visto no texto-base utilizado na aula em questão. 

Ademais, também requer pesquisas com diferentes famílias ou trocas de informações 

entre os estudantes diversos para que a habilidade seja trabalhada adequadamente. Neste 

sentido, a menos que haja condições de trocas remotas entre diferentes estudantes, sob a 

orientação do professor, tal habilidade não pode ser plenamente trabalhada no âmbito da 

Geografia no período da pandemia, no âmbito do ensino remoto. É fundamental destacar 

que, ao tecermos esta crítica, não estamos indicando a impossibilidade de trabalhar com 

questões relativas ao âmbito local, especialmente se o mesmo for considerado como o 

imediato concreto. A crítica gira em torno do que se que se deseja trabalhar envolvendo 

a relação local-global, por exemplo, e como se propõe realizar este trabalho neste 
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momento de pandemia do COVID-19 e de iniciação do trabalho remoto que não conta 

com participação da comunidade escolar em seu planejamento, sobretudo os professores.    

 

b) Avaliação do texto de abertura da aula  

 

 O texto de abertura de aula da Semana 1, intitulado “Território brasileiro e 

povoamento”, é uma adaptação produzida a partir de recortes de textos distintos 

disponíveis em página do IBGE sobre diferentes povos que imigraram para o Brasil. O 

texto é apresentado em 09 (nove) tópicos (Povos Indígenas, Presença Portuguesa, 

Presença Negra, Presença Espanhola, Presença de Judeus, Presença de Italianos, Presença 

de alemães, Presença de Árabes e Presença Japonesa). De modo amplo, é um texto 

informativo e descritivo que apresenta inúmeras limitações e incorreções. É composto por 

fragmentos/recortes de textos-referência disponíveis em página do IBGE relativa aos 500 

anos de povoamento do país, referindo-se aos momentos iniciais do processo migratório 

dos grupos supracitados.   

 Ao contrastar os recortes presentes no texto-base do PET com o texto-referência 

de onde foi retirado, nota-se que os excertos são incompletos, ou seja, selecionou-se 

apenas uma parte do texto-referência relacionado a cada grupo para a composição do 

texto. Isto reverbera em algumas problemáticas. De modo geral, destacamos que estes 

recortes prejudicam o desenvolvimento de parte da habilidade a ser trabalhada na aula, 

que requer considerar a “diversidade e os fluxos migratórios da população nacional”.  

 De modo específico, os recortes levam, em alguns casos, a uma visão 

estereotipada de alguns grupos. Nota-se que alguns termos utilizados no texto, além de 

estereotipados, são também preconceituosos. Ao tratar dos povos indígenas, por exemplo, 

utiliza-se o conceito de “despovoamento”, contudo, sem explicar seu processo, sem 

demarcá-lo historicamente e, especialmente, sem apontar motivações pós período de 

colonização. Assim, do modo como está escrito, desconsidera o povoamento do país pré-

colonial e o genocídio dos povos indígenas no Brasil pós-colonial, podendo incorrer, 

inclusive, em anacronismo. Isto parece estar associado à leitura presente no projeto do 

IBGE, intitulado “500 anos de povoamento do país”, ou seja, entende-se que o território, 

anteriormente, não era “povoado”.  

 Quanto à presença negra, que também evidencia uma leitura estereotipada e 

preconceituosa, a descrição refere-se a uma visão acerca de um determinado momento 

histórico. Cita-se expressões e termos como: “Brasil foi o país que importou mais 
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escravos africanos (p.55), “comércio negreiro” (p.55) – sugerindo a interpretação de que 

estes sujeitos são objetos/mercadorias comercializáveis –; “entre os séculos XVI e 

meados do XIX, vieram cerca de 4 milhões de homens, mulheres e crianças (p.55, grifo 

nosso) – que pode gerar margem para interpretação de que estes sujeitos se deslocaram 

para o Brasil por sua vontade, não sendo forçados a tais ações durante sua escravização. 

Ainda a este respeito, após a indicar a quantidade de sujeitos negros forçados a se deslocar 

para o país, destaca que esta é “uma contabilidade que não é exatamente para ser 

comemorada” (p.55, grifo nosso). A frase pode levar à interpretação de que há algo, na 

contabilidade antes descrita, que possa ser comemorado. Contudo, o texto acerca da 

“Presença Negra” não tem continuidade, é interrompido com esta passagem, o que 

prejudica, também, o desenvolvimento da habilidade indicada no que tange à necessidade 

de considerar a “diversidade e os fluxos migratórios da população nacional”. Cabe 

salientar que, dentro do mesmo texto, ao tratar sobre a “Presença japonesa”, o texto 

menciona a expressão “tráfico negreiro”, mas não explicita se há distinções quanto ao 

termo antes citado, de “comércio negreiro”.  

 Quanto à “presença” dos espanhóis, o material aponta diferença entre “galegos” e 

“castelhanos” sem explicá-la aos estudantes. Caberia um glossário no material para 

estudantes que não têm acesso a livros, dicionários, internet etc. Ainda sobre este grupo, 

traz a informação de que “documentos sobre a imigração espanhola serem dispersos e 

pouco confiáveis”, porém, destaca-se que “sabe-se” sobre o grande contingente de 

imigrantes. Seria necessário que esta informação estivesse melhor contextualizada para o 

estudante, sobre os modos de obtenção das informações indicadas no texto, suas fontes. 

 Quanto à “Presença dos judeus”, o texto é truncado, dado que aponta que “a 

trajetória dos judeus no Brasil começa antes mesmo da chegada da frota de Cabral: tem 

início no final do século XV, quando os judeus espanhóis e portugueses foram obrigados 

a se converterem ao cristianismo, sob pena de serem expulsos de seus respectivos países” 

(p.56). Tendo em vista o modo como o texto foi escrito, entendemos que isto pode levar 

a uma interpretação incorreta de que o processo migratório/de deslocamento físico destes 

sujeitos tenha ocorrido antes mesmo da viagem de Pedro Álvares Cabral. Salienta-se ser 

o trecho antes citado a única descrição acerca dos Judeus e o mesmo foi apartado dos 

demais três parágrafos presentes no texto-referência, do IBGE, que poderiam auxiliar os 

estudantes (embora também demandasse complementação) em seus estudos.   

 A seguir, apresentamos o trecho suprimido do PET, presente no site do IBGE:  
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 Na Espanha, em 1492, surgiu o primeiro grande 

movimento migratório de judeus, o dos sefaradim. Saíram do país 

depois do decreto assinado pelos "Reis Católicos" Isabel de 

Castella e Fernando Aragão, expulsando aqueles que não haviam 

se convertido ao cristianismo. Rumaram, então, para o Império 

Otomano, para as estepes polonesas e russas, para o Marrocos e 

cruzaram a fronteira em direção a Portugal. 

 De Portugal, a partir de 1540, os cristãos-novos e, 

principalmente, os que ainda guardavam práticas religiosas 

judaicas, intensificaram seus esforços para emigrar para o Novo 

Mundo. 

 Nessa época, Portugal apenas iniciava a colonização das 

terras descobertas. (Disponível em: 

https://brasil500anos.ibge.gov.br/ territorio-brasileiro-e-

povoamento/judeus/razoes-da-imigracao-judaica.html, Acesso 

em; 21 jun. 2020) 

 

 Quanto aos Imigrantes italianos, a ausência de pontuação adequada no texto, logo 

após a expressão século XIX (ponto final no lugar de vírgula) pode levar o estudante a 

compreender que “todos os demais imigrantes” migraram para o país no período antes 

mencionado.   

 De modo geral, o texto não deixa evidente quais conceitos quer apresentar e/ou 

desenvolver a noção a respeito junto aos estudantes: migração? Fluxos migratórios? 

Emigração? Imigração? Migração interna? Migração externa? Parte-se do pressuposto 

que estes e outros conceitos façam parte do conhecimento prévio de estudantes do oitavo 

ano? Se sim, parece ser uma hipótese relativamente equivocada, dado que, conforme a 

BNCC e Currículo-Referência, “nos dois últimos anos do Ensino Fundamental – Anos 

Finais, o estudo da Geografia se concentra nas dinâmicas atuais do espaço mundial.” 

(Currículo de Referência de Minas Gerais/SEE/MG, 2019, p.798). Importante destacar 

que esta ausência gera impactos no desenvolvimento das atividades desta aula, que 

remetem a estes conceitos, direta ou indiretamente, e também em aulas posteriores.  

 Ademais, tendo em vista o tema da aula (“O mundo no meu município”) e a 

habilidade a ser trabalhada nesta aula (“Relacionar fatos e situações representativas da 

história das famílias do Município em que se localiza a escola, considerando a diversidade 

https://brasil500anos.ibge.gov.br/%20territorio-brasileiro-e-povoamento/judeus/razoes-da-imigracao-judaica.html
https://brasil500anos.ibge.gov.br/%20territorio-brasileiro-e-povoamento/judeus/razoes-da-imigracao-judaica.html
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e os fluxos migratórios da população nacional e mundial”), questiona-se: não seria mais 

adequado que o texto-base tivesse como eixo norteador uma discussão acerca da chegada 

e da presença de imigrantes no estado de Minas Gerais, organizando o texto de modo a 

contemplar as diferentes  regiões do estado e com a devida contextualização histórica? 

Em síntese, pode-se dizer que o texto apresentado, que se encontra relativamente 

desconectado das atividades propostas, não apenas não ajuda, como prejudica o processo 

de ensino-aprendizagem de Geografia dos estudantes que tiverem acesso ao mesmo.  

 

c) Análise das atividades  

 

 As atividades giram em torno de procedimentos como: leitura de mapa (que, a 

depender do material do PET ao qual o estudante teve acesso, se colorido ou preto e 

branco/escala de cinza, demanda de uso de Atlas), pesquisa com pais/avós, análise de 

notícia e pesquisa em jornais, revistas e internet.  

 A atividade 01, com leitura de mapa, contém três comandos: o primeiro demanda 

leitura/cópia da legenda (aquisição simples); o segundo demanda organização dos dados 

anteriores contidos na legenda conforme o continente (aquisição simples); o terceiro 

demanda apontar motivos pelos quais os portugueses migraram/migram para o Brasil 

(aspecto que demanda conhecimento prévio do estudante – dado que o texto-referência 

não auxilia na construção de respostas e tessitura de hipóteses – ou demanda pesquisa 

externa). Saliento que os dois primeiros comandos estão relacionados a habilidades da 

Unidade Temática “Formas de representação e pensamento espacial” do Terceiro ano do 

ensino fundamental, qual seja, “(EF03GE07) Reconhecer e elaborar legendas com 

símbolos de diversos tipos de representações em diferentes escalas cartográficas” 

(Currículo de Referência de Minas Gerais, 2019, p. 812). Há, portanto, inadequações para 

estudantes do oitavo ano, não auxiliando na passagem de aquisições simples para 

aquisições mais complexas (Simielli, 2003) ou, nos termos do Currículo-Referência do 

Estado, não “estimulando o entendimento das abordagens complexas da realidade, 

incluindo a leitura de representações cartográficas e a elaboração de mapas e croquis”. 

(SEE/MG, 2019, pp. 798-799) 

 A atividade 02, que possui relação direta com a habilidade a ser trabalhada, centra-

se na descrição e listagem de evidências de “fluxos migratórios” no município. Não está 

explícito a qual fluxo se refere, o que pode levar o estudante, a despeito do contexto da 

atividade (que destaca a migração externa), a construir respostas relativas ao fluxo 
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migratório nacional que, inclusive, consta na habilidade a ser trabalhada. O comando da 

atividade precisa ser melhor elaborado, contendo todas as informações necessárias para 

que o estudante desenvolva a atividade.  

 Quanto à atividade 03, a pergunta A não parece adequada ao pedir para que o 

estudante, com base no trecho apresentado na questão, apresente argumentos do autor que 

“comprovam a necessidade de valorizarmos a história do imigrante”. No trecho em 

questão, o autor apresenta elementos para que possamos “tratar da história do migrante” 

(precisamos saber sobre sua transição, como se apropria do lugar para onde muda, como 

cria marcas identitárias etc). O autor não apresenta elementos que indicam por qual ou 

quais motivos é necessário valorizar esta história.  

 Na pergunta B da atividade 3, por sua vez, a atividade com “pais e avós” parece 

conter uma noção de família/pessoas responsáveis pelos estudantes. Dada a natureza da 

atividade e considerando que os arranjos das famílias de coabitação dos estudantes são 

diversos (coabitam com tios e tias e outros parentes no mesmo local), sugere-se ampliar 

para “adultos e/ou idosos” que morem na mesma residência que você”.  Ainda nesta 

questão, salienta-se que, ao fazer a pesquisa, caso os entrevistados sejam “imigrantes”, 

pede-se que o estudante “pergunte o que sentiram quando mudaram de cidade ou país”. 

De modo geral, de acordo com algumas fontes, pode-se definir Imigrante como aquela 

pessoa que chega/adentra em um determinado território e nele permanece de modo 

temporário ou não. Neste sentido, é possível dizer, por exemplo, sobre imigrante 

nordestino em São Paulo e imigrante boliviano em São Paulo (como indicam Noronha, 

Vilela e Campos, 2019)15. Sendo assim, o imigrante interno está ligado às movimentações 

dentro de um mesmo país e o imigrante externo está ligado às movimentações entre países 

diferentes. Contudo, por outro lado, especialmente considerando alguns dados com os 

quais a Geografia trabalha, caso do IBGE, entende-se como imigrantes os “estrangeiros” 

ou “não nacionais” – que parece ser o uso mais comum. A questão em análise parece 

trabalhar com a primeira perspectiva, mas entendemos ser preciso evidenciar esta 

diferença para o estudante, para que saiba operar com o conceito quando encontrá-lo em 

outros contextos.  

 Quanto às atividades 4 e 5, salienta-se que o texto-base para sua realização fornece 

apenas o título e subtítulo da notícia sobre um imigrante haitiano que conseguiu 

empreender no Brasil. A notícia não possui fonte, o que dificulta para que os estudantes, 

                                                
15 https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-30982019000100161  

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-30982019000100161
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caso possuam acesso à internet, busquem maiores informações a respeito do imigrante. A 

notícia completa (reportagem e vídeo, conforme indicados no quadro de abertura desta 

seção do parecer) aponta que o haitiano emigrou de seu país (Haiti) para cursar o Ensino 

Superior em outro país (República Dominicana). Ao finalizar o curso de Idiomas na 

República Dominicana, onde trabalhou como docente (inglês e francês) e guia turístico, 

voltou para seu país de origem devido ao preconceito, porém, não conseguiu se acostumar 

com sua terra natal. Isto motivou sua partida para o Brasil em 06 de maio de 2016 

(conforme vídeo disponível na reportagem), onde tinha parentes morando na cidade para 

onde migrou. Este é o contexto geral.  

 A pergunta 4 destaca que o imigrante “obteve sucesso no país” e pede para 

descrever por que muitos haitianos migraram para o Brasil em 2016. Para tanto, o 

estudante precisa ter conhecimentos prévios ou realizar pesquisa. Do modo como foi feita 

a pergunta, tendo em vista não ter fornecido informações sobre o “imigrante de sucesso” 

(sujeito com curso superior e que migrou em maio de 2016), a mesma pode levar a duas 

interpretações: a) reforço da meritocracia (quem se esforça, se dedica e trabalha, 

consegue/alcança o sucesso) e b) interpretação por inferência, considerando o ano de 

2016, de que o imigrante apresentado no anúncio, como os demais, também pode ter 

migrado para o Brasil devido ao Furacão Matthew, que atingiu o Haiti em outubro de 

2016, podendo ser considerado um “refugiado ambiental” (o que pode reforçar o discurso 

meritocrático, de passagem de um sujeito sem posses a um sujeito empreendedor). Isto 

reforça uma leitura numa perspectiva neoliberal, por exemplo, do sujeito como 

empresário de si mesmo, flexibilização do mercado de trabalho, uma determinada noção 

de “estado mínimo”, entre outros aspectos.  

 A atividade 5, por fim, que demanda pesquisas “em jornais, revistas ou na 

internet”, pode ser de difícil acesso para parte dos estudantes da Rede Estadual que apenas 

têm contato com estes materiais e equipamentos no âmbito da escola ou outros espaços 

fora de casa. A natureza da atividade pode, inclusive, reverberar em possibilidade de 

quebra do isolamento social para sua resolução e envio para o professor no prazo 

determinado para correção.  

   

d) Aula possibilita o trabalho com a habilidade proposta?  

 

 Considerando o tema da aula (o Mundo em meu município) e que a habilidade 

consiste em “Relacionar fatos e situações representativas da história das famílias do 
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Município em que se localiza a escola considerando a diversidade e os fluxos migratórios 

da população nacional e mundial”, consideramos que apenas as atividades 02 e 03 (Letra 

B) tentam tangenciar a discussão, porém, o fazem de maneira descritiva, ilustrativa e 

relativamente restrita, uma vez que não proporciona aos estudantes a problematização dos 

levantamentos e pesquisas que realizam. Devido ao fato do texto-base da aula e dos 

enunciados das questões não serem formativos quanto ao tema da aula, de modo que não 

auxiliam o estudante no trânsito escalar entre o local e o global, e devido, ainda, à 

fragmentação das atividades propostas, a aula pouco auxilia no processo de ensino 

aprendizagem do tema e habilidade propostos.  

 Salienta-se que a videoaula 1 não faz qualquer menção a esta aula, apresentada no 

PET da Semana 1, o que evidencia, ainda mais, o descompasso da proposta. Tem-se a 

sensação de que a aula da Semana 1 do PET (da mesma forma que a aula da Semana 3 do 

PET) é apenas um “enxerto” entre as duas demais aulas que possuem correspondência 

com a videoaula.  

Semana 02 (pp. 59 a 62) 

 

Erros de 

ortografia/ 

gramaticais/ausê

ncia de fonte etc 

Incorreção  Págin

a  

Mapa mundi Falta fonte do mapa  

Para ser coerente com o conteúdo apresentado na aula 

seguinte (Semana 03), o mapa deveria conter: “título, 

fonte, orientação, escala e legenda” (p.63) 

61 

Observando a 

população 

absoluta e relativa 

para qual dos 

países você 

mudaria? 

Ausência de pontuação (virgula após “relativa”) 62 

Por que? Ausência de acentuação  62 
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a) Avaliação da escolha do tema da aula e da habilidade a ser trabalhada na aula  

 

 A aula tem como tema “Distribuição da população mundial” e como habilidade 

“analisar aspectos representativos da dinâmica demográfica, considerando características 

da população (perfil etário, crescimento vegetativo e mobilidade espacial).” Diferente da 

aula anterior, nesta indica-se conteúdos a ela associados, quais sejam: “Indicadores 

populacionais: taxa de natalidade, mortalidade, mortalidade infantil, fecundidade, 

expectativa de vida, e crescimento vegetativo.”  

 De modo geral, a escolha, a considerar estritamente o tema e a habilidade, poderia 

ser considerada relativamente condizente com o que estava sendo trabalhado na aula da 

semana anterior. Tendo em vista, de modo especial, os conteúdos propostos, esta aula 

seria, inclusive, uma oportunidade de “aplicação de conhecimentos da Geografia diante 

de situações e problemas da vida cotidiana”, com destaque para a pandemia de COVID-

19. Contudo, isto não se verifica. Neste caso, possibilidades da lida com o conceito de 

“taxa de mortalidade”, por exemplo, além de possíveis aspectos relativos ao “Bônus 

demográfico” brasileiro e a relação com a pandemia são desperdiçadas. A pandemia não 

é sequer mencionada como exemplo ou ilustração, seja nos PETs, seja nas videoaulas.   

 

b) Avaliação do texto de abertura da aula  

 

 Considera-se que o texto referente ao item “Fique por dentro do conceito” possui 

dados desatualizados referentes à população mundial e sua distribuição em 2013. É 

necessário que sejam trabalhados dados atualizados com os estudantes.  

 Na página 59, o texto apresenta uma tabela com a distribuição da população 

mundial em continentes. Este dado poderia ter sido apresentado por meio de um mapa, 

em diálogo com a Unidade temática trabalhada na terceira aula, referente às “Formas de 

representação e pensamento espacial”.  O texto apenas menciona “expectativa de vida” 

sem apresentar a definição (como fez com outros conceitos) e sem auxiliar o estudante na 

construção da noção a respeito. Parte do pressuposto de que há um conhecimento prévio 

a respeito, que parece não ser factível devido à organização curricular presente na BNCC 

e Currículo Referência Estadual, ou espera que pesquisas externas sejam realizadas. 

 Na definição de “Densidade demográfica” apresentada no texto, aponta-se que “O 

resultado obtido por meio do cálculo da densidade demográfica permite analisar a 

população de um determinado lugar, como ela é distribuída e quais são os fatores que 
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influenciam os níveis de concentração de indivíduos em uma mesma área”. (p. 60). 

Salientamos que o mero resultado dos cálculos sobre densidade demográfico de um 

determinado território, por si só, de forma absoluta e sem que o sujeito tenha 

conhecimento de outros dados, de modo a poder entrecruzar o resultado com outras 

informações e conhecimentos (como outros mapas temáticos, conhecimento sobre os 

processos sociais, históricos e geográficos de formação do território, de sua ocupação, de 

sua territorialização por diversos grupos etc), não permite aferir quais são os fatores que 

influenciam a concentração de mais habitantes em um determinado lugar em detrimento 

de outro. Sendo assim, consideramos que parte da definição está incorreta.  

 Ainda sobre o conceito de “Densidade demográfica”, em sua definição, não se 

explicita para o estudante, de maneira evidente e com detalhamentos, a operação 

matemática (que se refere a uma divisão, quais unidades de medida utilizadas) para que 

possa calcular a densidade demográfica de um determinado espaço. O texto não vincula 

com o conceito de “população relativa” antes apresentado, que evidencia esta explicação. 

Indica-se, no cabeçalho da aula, que “os conteúdos, conceitos e processos tratados na 

habilidade de EF08GE03 serão retomados ao longo do ano no componente curricular 

Matemática por meio das habilidades (EF08MA23)”, o que não é suficiente, 

especialmente tendo em vista a tabela apresentada para resolução das atividades 4 e 5 

propostas nesta aula demandam que o estudante tenha compreendido a definição.  

 O conceito de População absoluta é indicado como equivalente ao conceito de 

populoso de maneira incorreta. O texto não explica o conceito de “populoso”. Isto 

também está expresso na videoaula. Não conecta os conceitos de população relativa e 

densidade demográfica como sinônimos.   

 Ao comparar a videoaula com o material acima analisado, nota-se que, para as 

telas, a ordem de apresentação das informações, gráficos e mapas foi distinta, o que se 

considera ter auxiliado na compreensão do estudante. Consideramos que a sequência 

apresentada no PET dificulta o processo de ensino-aprendizagem, especialmente devido 

à apresentação dos conceitos por meio de tópicos desconectados.  

  

c) Análise das atividades 

 

 As atividades giram em torno de procedimentos como: leitura de mapa, trabalho 

com tirinha e interpretação de tabela.  
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 Na atividade 2, a informação de que a população mundial ultrapassou a marca dos 

7 bilhões de habitantes em junho de 2017 está incorreta, conforme o próprio texto-base 

utilizado na aula, que indica que tal marca foi alcançada em 2013. Ademais, salienta-se 

que a pergunta apresentada nesta questão (que aparenta “dar a resposta” para o aluno 

sobre a problemática apresentada na primeira parte do enunciado), refere-se a um conceito 

que vai ser trabalhado apenas na aula da Semana 4 (taxa de mortalidade). Neste sentido, 

a atividade é duplamente inadequada.  

 A atividade 3, por sua vez, também é relativamente inadequada. O texto-base não 

dá elementos ao estudante para refletir sobre a questão posta e, da maneira como está 

apresentada, a pergunta pode inclusive levar a um raciocínio neomalthusiano, que é ainda 

mais preocupante no contexto do ensino remoto, tendo em vista possíveis dificuldades de 

feed-back do professor aos estudantes, especialmente àqueles que não possuem acesso 

aos meios tecnológicos. Questões desta natureza requerem contextualização adequada, 

especialmente considerando a idade dos estudantes, em diálogo com a realidade por eles 

vivida e com dados atualizados; o que não foi visto na aula em questão (seja no PET ou 

nas videoaulas).  

 Entendemos que a maneira como a definição de “densidade demográfica” foi 

apresentada no texto-base – especialmente porque relativamente inadequada e 

desvinculada de discussões e reflexões a respeito –, pode não possibilitar, para grande 

parte dos estudantes, a compreensão do conceito e, consequentemente, a adequada leitura 

da tabela a ser utilizada como referência nas atividades 4 e 5 para resolução das questões 

apresentadas. 

 

d) Aula possibilita o trabalho com a habilidade proposta?  

 

 A aula apresenta inúmeros limites ao trabalho com a habilidade proposta, 

especialmente porque deixa de apresentar, especialmente no texto-base, conceitos 

fundamentais como expectativa de vida e taxa de mortalidade. Além disto, não apresenta 

elementos suficientes para que o estudante construa reflexões acerca do que a habilidade 

a ser trabalhada na aula, que consiste em: “analisar aspectos representativos da dinâmica 

demográfica”. É uma aula fragmentada, apresentada em sequência que não auxilia o 

estudante no desenvolvimento de reflexões sobre o tema trabalhado.  

 

Semana 03 (pp. 63 a 66) 
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Erros de 

ortografia/ 

gramaticai

s/ausência 

de fonte etc 

Incorreção  Págin

a  

FENÔMEN

OS 

GEOGRÁF

ICO 

Plural da palavra “geográfico” 63 

FIQUE 

POR 

DENTRO 

DOS 

CONCEIT

OS... (1º e 

2º 

parágrafos)  

Não cita a fonte  

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/5235/o-mapa-da-fome  

63 

Anamorfose 

geográfica 

ou 

cartográfica 

Não cita a fonte 

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-

anamorfose-geografica.htm  

 

63 

Por que? Acentuação  65 

Mapa 

atividade 1 

Sem fonte  

Possíveis fontes 

http://www.ensinoonline.com.br/provas/UFT%20(Universidad

e%20Federal%20do%20Tocantins)/2007/1%C2%AA%20Fase

%20-%20Geografia.htm  

(esta fonte indica o título do mapa, qual seja, “Brasil: 

participação das Unidades da Federação no PIB nacional – 

2001”, portanto, a resposta para a pergunta)  

 

64 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/5235/o-mapa-da-fome
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-anamorfose-geografica.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-anamorfose-geografica.htm
http://www.ensinoonline.com.br/provas/UFT%20(Universidade%20Federal%20do%20Tocantins)/2007/1%C2%AA%20Fase%20-%20Geografia.htm
http://www.ensinoonline.com.br/provas/UFT%20(Universidade%20Federal%20do%20Tocantins)/2007/1%C2%AA%20Fase%20-%20Geografia.htm
http://www.ensinoonline.com.br/provas/UFT%20(Universidade%20Federal%20do%20Tocantins)/2007/1%C2%AA%20Fase%20-%20Geografia.htm
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http://geoemsaladeaula.blogspot.com/2014/03/exercicios-

sobre-anamorfoses.html (esta fonte indica a resposta para a 

pergunta)  

 

 

a) Avaliação da escolha do tema da aula e da habilidade a ser trabalhada na aula  

 

 A avaliação da escolha do tema da aula (A representação de fenômenos 

geográficos em cartogramas e anamorfoses) e da habilidade a ser desenvolvida, qual seja, 

“Interpretar cartogramas, mapas esquemáticos (croquis) e anamorfoses com informações 

geográficas acerca da África e América”, deve, novamente, ser avaliada em diálogo com 

as aulas anteriores, na perspectiva de uma sequência didática. Neste sentido, 

especialmente considerando as atividades propostas e tendo em perspectiva os temas da 

aula da Semana 1 (O mundo no meu município) e da aula da Semana 2 (Distribuição da 

população mundial – com foco na discussão sobre população absoluta, população relativa 

e densidade demográfica), entende-se que está aula está inadequadamente posicionada 

nesta sequência de aulas.  

 Ademais, considera-se que as escolhas das atividades, especialmente dos mapas 

(cartogramas e anamorfoses) a serem analisados pelos estudantes, não são adequados, 

uma vez que trabalham informações sobre o Brasil, a América e a África desconectadas 

das aulas anteriores, quais sejam: Produto Interno Bruto (Atividade 1), Mortalidade 

infantil (Atividade 2) e, novamente, Produto Interno Bruto (Atividade 3). Ademais, tendo 

em vista que o foco das interpretações seria acerca da África e América, sua presença 

apenas pode ser observada na atividade 1 (embora como foco no Brasil) e atividade 2, na 

qual se solicita a descrição de um indicador conforme o mapa apresentado. A atividade 

2, por exemplo, é uma atividade isolada e pontual, portanto, desconectada e desencadeada 

das que lhe antecedem e sucedem, evidenciando a fragmentação da proposta, seja dentro 

da aula, seja em comparação com as aulas anteriores e a aula posterior.  

 

b) Avaliação do texto de abertura da aula  

 

 Tendo em vista a natureza do tema e da habilidade a ser trabalhada na aula e 

considerando que nem todos os estudantes terão condições de assistir os vídeos da Seção 

http://geoemsaladeaula.blogspot.com/2014/03/exercicios-sobre-anamorfoses.html
http://geoemsaladeaula.blogspot.com/2014/03/exercicios-sobre-anamorfoses.html
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“Para saber mais”, seria fundamental que o texto-base contivesse figuras que auxiliassem 

o estudante a compreender as distinções entre anamorfoses e cartogramas. Apenas a 

definição não é suficiente para esta distinção. A ausência dos mapas limita o processo de 

aprendizagem por parte do estudante e promove ainda mais desigualdade no caso de 

estudantes excluídos digitalmente.   

 

c) Análise das atividades 

 

 As três atividades giram em torno dos seguintes procedimentos: classificação dos 

mapas em cartograma ou anamorfose, leitura dos mapas e busca de informações 

complementares para compreensão dos dados representados.  

 Na atividade 1, o texto-base e o enunciado da atividade não fornecem informações 

básicas necessárias para que o estudante identifique qual temática está sendo representada 

no mapa. A atividade não indica sequer a fonte de onde o mapa foi retirado. Em dois 

sites/Blogs da internet onde o mapa está presente (indicados no quadro de abertura desta 

seção do parecer), indica-se que a temática abordada é o Produto Interno Bruto. A 

ausência de elementos que permitam ao estudante “interpretar o cartograma” de maneira 

autônoma, como delimita a habilidade a ser trabalhada, pode fazer com que os estudantes: 

a) deixem de responder, b) respondam de maneira incorreta (até mesmo aferindo que, se 

o capítulo anterior tratava da população, logo a resposta é “população absoluta”) ou c) 

passem a buscar respostas prontas de terceiros, em sites como o que está  indicado a 

seguir: https://brainly.com.br/tarefa/27332227, Acesso em: 21 jun. 2020. É certo que tais 

caminhos poderiam ser seguidos pelos estudantes caso a pergunta estivesse formulada de 

maneira correta, porém, a formulação incorreta, de alguma maneira, os estimula a agir 

das maneiras supracitadas ou de outras, dado que o texto-base e os enunciados das 

atividades os impede de construírem suas interpretações.  

 As atividades 02 e 03, por sua vez, tratam de um conceito que não foi apresentado 

e discutido nas aulas anteriores (mortalidade infantil). Parte-se do pressuposto do 

conhecimento prévio ou da pesquisa externa. Apenas na aula 04 será apresentado o 

conceito de mortalidade (que foi apenas mencionado em uma atividade do capítulo 

anterior, p. 61, sendo que não será especificada a definição e discussões sobre mortalidade 

infantil). Sendo assim, especialmente tendo em vista que a atividade 03 solicita ao 

estudante listar motivos que justifiquem o índice menor em alguns países, a atividade é 

inadequada. 

https://brainly.com.br/tarefa/27332227
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 As atividades 4 e 5 requerem conhecimento prévio sobre localização de países 

consulta externa (no livro didático, internet ou outros materiais), o que pode gerar 

dificuldades para parte dos estudantes.  

 

d) Aula possibilita o trabalho com a habilidade proposta?  

 

 Considerando o tema da aula (A representação de fenômenos geográficos em 

cartogramas e anamorfoses) e que a habilidade consiste em “Interpretar cartogramas, 

mapas esquemáticos (croquis) e anamorfoses com informações geográficas acerca da 

África e América”, considera-se que a aula permite o trabalho parcial e limitado da 

habilidade proposta, aspecto agravado considerando estudantes que têm acesso 

unicamente ao material impresso, inclusive sem acesso a Altas e livros didáticos, e que 

não dispõe de recursos tecnológicos, especialmente de internet. Salienta-se que não é 

dado foco a informações geográficas da África e América em diálogo, especialmente, 

com as aulas anteriores, o que torna a aula ainda mais desconectada das demais.  

 Salienta-se que a videoaula 2 não faz qualquer menção a esta aula, apresentada no 

PET da Semana 3, o que evidencia, ainda mais, o descompasso da proposta. Tem-se a 

sensação de que a aula da Semana 3 do PET (da mesma forma que a aula da Semana 1 do 

PET) é apenas um “enxerto” entre as duas demais aulas que possuem correspondência 

com a videoaula.  

 

Semana 04 (pp. 67 a 70) 

 

Erros de 

ortografia/ 

gramaticais/ausê

ncia de fonte etc 

Incorreção  Págin

a  

crescimento 

populacional 

e baixo ou nulo 

Falta de acentuação em “é” 67 

ainda elevada, O 

resultado 

Pontuação incorreta. A vírgula deve ser substituída por 

um ponto final 

67 
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Definição de 

Transição 

demográfica  

Texto sem fonte. Foi adaptado de:   

https://www.ufjf.br/ladem/2018/07/16/crescimento-

populacional-fara-mundo-mudar-de-cara-ate-2100/  

67 

Definição de taxa 

de fecundidade  

Sem fonte  

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/taxa-

fecundidade.htm 

67 

Definição de 

Pirâmide etária 

Sem fonte  

https://www.infoescola.com/geografia/piramide-etaria/  

67 

Definição de 

Crescimento 

vegetativo ou 

crescimento 

natural 

Sem fonte  

https://alunosonline.uol.com.br/geografia/crescimento-

vegetativo.html  

68 

Definição de Taxa 

de natalidade e 

mortalidade 

Sem fonte  

https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/taxa-

natalidade-taxa-mortalidade.htm  

68 

Definição de 

Expectativa de 

vida ou Esperança 

de vida  

Sem fonte  

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-

e-expectativa-vida.htm  

 

minutos, nele 

você 

Pontuação incorreta. A vírgula deve ser substituída por 

um ponto final 

68 

Pirâmide etária do 

Brasil 

Sem fonte  

Imagem sem nitidez 

69 

Atividade 4 Referência no apêndice. É uma questão do ENEM. A 

página citada no apêndice de referências não remete a 

esta informação.  

69 

Atividade 5 Sem fonte  

Um exemplo de fonte: 

https://www.qconcursos.com/questoes-

militares/questoes/8a831c68-a5  

70  

 

a) Avaliação da escolha do tema da aula e da habilidade a ser trabalhada na aula  

https://www.ufjf.br/ladem/2018/07/16/crescimento-populacional-fara-mundo-mudar-de-cara-ate-2100/
https://www.ufjf.br/ladem/2018/07/16/crescimento-populacional-fara-mundo-mudar-de-cara-ate-2100/
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/taxa-fecundidade.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/taxa-fecundidade.htm
https://www.infoescola.com/geografia/piramide-etaria/
https://alunosonline.uol.com.br/geografia/crescimento-vegetativo.html
https://alunosonline.uol.com.br/geografia/crescimento-vegetativo.html
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/taxa-natalidade-taxa-mortalidade.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/taxa-natalidade-taxa-mortalidade.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-expectativa-vida.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-expectativa-vida.htm
https://www.qconcursos.com/questoes-militares/questoes/8a831c68-a5
https://www.qconcursos.com/questoes-militares/questoes/8a831c68-a5
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 A avaliação da escolha do tema da aula (Perfil etário da população mundial) e a 

habilidade a ser desenvolvida, qual seja, “Analisar aspectos representativos da dinâmica 

demográfica, considerando características da população (perfil etário, crescimento 

vegetativo e mobilidade espacial)” (mesma habilidade da aula 2, além de serem os 

mesmos conteúdos relacionados), deve ser avaliada, novamente, em diálogo com as aulas 

anteriores, na perspectiva de uma sequência didática. Esta aula pode ser considerada a 

continuidade da aula presente na Semana 03 do PET, que visa seguir desenvolvendo a 

mesma habilidade. Neste sentido, seria mais coerente, especialmente devido aos limites 

observados na aula 3, que as aulas das Semanas 2 e 4 fossem construídas em sequência. 

Nota-se quebra no encadeamento da proposta, o que prejudica o processo de ensino-

aprendizagem.   

 

b) Avaliação do texto de abertura da aula  

  

 O texto de abertura da aula é escrito em tópicos, recortados de diferentes sites da 

internet cujas fontes não são citadas, sendo que cada um deles apresenta os conceitos 

(definições, associadas ou não, a algumas discussões/reflexões) de: “Transição 

demográfica, taxa de fecundidade, pirâmide etária, crescimento vegetativo ou 

crescimento natural, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, expectativa de vida ou 

esperança de vida ao nascer”. O texto é fragmentado, não apresentando possíveis relações 

entre os conceitos apresentados. Destaca-se que os conceitos de transição demográfica, 

taxa de fecundidade, taxa de natalidade e expectativa de vida ou esperança de vida, ao 

terem suas definições apresentadas, não fazem referência à dimensão espacial, o que 

prejudica a construção do chamado “raciocínio espacial” por parte do estudante. É preciso 

lembrar que esta dimensão não está dada pelo fato deste ser um material didático de 

Geografia, pelo contrário, isto pode prejudicar, ainda mais, o processo de aprendizagem 

do estudante.  

  Quanto às definições, nota-se que, referente à taxa de fecundidade, o tempo verbal 

utilizado na primeira frase pode levar a uma compreensão incorreta do conceito 

(“estimativa da quantidade de filhos que uma mulher teria ao longo de sua vida 

reprodutiva”), confundindo com fertilidade (confusão que também aparece na videoaula). 

Ademais, a taxa de fecundidade não se refere a uma estimativa futura como parece sugerir 

o texto. Uma sugestão é de trabalhar com o conceito da página do IBGE Educa, voltada 
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para professores, que, em vídeo, aponta a definição da seguinte maneira: "Essa taxa 

representa o número médio de filhos TIDO pelas mulheres em idade fértil de uma 

determinada região ou país em um ano específico” (grifo nosso – IBGE, 202016).  

 Quanto ao conceito de pirâmide etária, especialmente considerando que este pode 

ser o primeiro contato dos estudantes com este tipo de gráfico, seria imprescindível que 

houvesse uma imagem com as explicações detalhadas no corpo do texto-base (como é 

apresentado na videoaula, às qual muitos estudantes não têm acesso no estado).  

 Na Seção “Para saber mais”, consta a sugestão de um vídeo sobre as mudanças na 

pirâmide etária brasileira ao longo do tempo. Contudo, parte dos estudantes não tem 

acesso a internet e, portanto, ficarão prejudicados quanto à compreensão do conceito se 

comparados aos demais. Salienta-se que a imagem de três pirâmides etárias, usada como 

referência para as atividades 2 e 3 (p.69) está ilegível, especialmente para estudantes que 

acessam o material do PET por meio de equipamentos como celulares e tablets (de menor 

porte, se comparados a outros), o que torna o processo de ensino-aprendizagem ainda 

mais limitado.   

 

c) Análise das atividades 

 

 As atividades giram em torno de procedimentos como: aferição da compreensão 

da definição de um conceito em questão de múltipla escolha, interpretação de gráficos 

(gráfico de barras e pirâmide etária, incluindo projeção estatística), leitura e interpretação 

de possível17 notícia jornalística.  

 As atividades tratam os conceitos de Transição demográfica, taxa de fecundidade, 

pirâmide etária, crescimento vegetativo ou crescimento natural, embora o trabalho com 

estes conceitos seja feito de maneira bastante sintética, aligeirada e com os conceitos 

relativamente desconectados entre si. Os conceitos de taxa de natalidade, taxa de 

mortalidade, expectativa de vida ou esperança de vida ao nascer não são abordados nas 

atividades, portanto, apenas ilustram o texto-base sem serem devidamente trabalhados.

  

                                                
16 https://educa.ibge.gov.br/professores/educa-recursos/20826-taxa-de-fecundidade.html, Acesso em: 21 

jun. 2020 
17 Dizemos “possível” pois não se pode afirmar que seja uma notícia devido à ausência de fonte. 

https://educa.ibge.gov.br/professores/educa-recursos/20826-taxa-de-fecundidade.html
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 De modo geral, o texto-base não dá elementos para que o estudante possa 

responder parte das perguntas apresentadas, que exigem a construção de reflexões acerca 

da temática em questão.  

 

d) Aula possibilita o trabalho com a habilidade proposta?  

 

 Considerando o tema da aula (Perfil etário da população mundial) e que a 

habilidade consiste em “Analisar aspectos representativos da dinâmica demográfica, 

considerando características da população (perfil etário, crescimento vegetativo e 

mobilidade espacial)”, considera-se que a aula apresenta um descompasso entre o texto-

base apresentado aos estudantes e as atividades propostas, uma vez que não auxilia o 

estudante na construção de reflexões e conhecimentos que lhes sirvam de base para a 

construção de respostas e, também, de outras perguntas. Semelhante à aula é, apresenta-

se fragmentada, em uma sequência que não auxilia o estudante no desenvolvimento de 

reflexões sobre o tema trabalhado. 

 

 TERCEIRA PARTE 

Análise das videoaulas  

 

 As videoaulas analisadas apresentam algumas incorreções/pontos a serem 

revistos, a seguir apontados na Tabela 03: 

 

Videoaula  Temp

o 

Trecho Comentário  

01 03:20 “A 

população 

está bem 

distribuída

?” 

O adjetivo “bem” parece dar a entender que uma 

distribuição equânime em todos os espaços do planeta 

seria uma situação adequada, o que é incorreto, dado a 

necessidade de pensar outros aspectos e dimensões 

(físicas, econômicas, sociais etc).  

01 05:36 “Na 

Antártida 

não tem 

ninguém”  

Esta primeira expressão é contraposta na própria aula, ao 

indicar as equipes de pesquisadores presentes no 

continente.  
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“É 

impossíve

l 

sobreviver 

numa 

região 

onde não é 

possível, 

por 

exemplo, 

a prática 

da 

agricultur

a”  

Nesta segunda expressão, desconsidera a possibilidade do 

transporte, armazenamento e conservação de alimentos. 

Um exemplo é a Villa de Las Estrellas, como indicam 

reportagens diversas: https://exame.com/mundo/villa-las-

estrellas-uma-cidadezinha-em-plena-antartica/ , 

https://www.bbc.com/portuguese/videos_e_fotos/2013/08

/130813_familia_antartica_an 

01 10:18 “Populoso 

é a soma 

total dos 

habitantes

. Quando 

ela 

ultrapassa 

muitos 

milhões, a 

gente vai 

classificar

, então, 

populoso”  

Conceito incorreto. Equivale o conceito de populoso ao de 

população absoluta, repetindo a incorreção apresentada no 

PET (p.60)   

01 11:40 “A 

floresta 

Amazônic

a, por 

exemplo, 

Afirmação desconsidera problemas ambientais 

O Instituto Brasileiro de Florestas destaca que, “mesmo 

sendo o nosso bioma mais preservado, cerca de 16% de 

sua área já foi devastada, o que equivale a duas vezes e 

meia a área do estado de São Paulo. O desmatamento, as 

https://exame.com/mundo/villa-las-estrellas-uma-cidadezinha-em-plena-antartica/
https://exame.com/mundo/villa-las-estrellas-uma-cidadezinha-em-plena-antartica/
https://www.bbc.com/portuguese/videos_e_fotos/2013/08/130813_familia_antartica_an
https://www.bbc.com/portuguese/videos_e_fotos/2013/08/130813_familia_antartica_an
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é um 

espaço 

onde a 

natureza 

ela está 

sendo 

preservad

a”  

queimadas, a garimpagem, o agropastoreio e a biopirataria 

representam os principais problemas ambientais 

enfrentados pelo bioma amazônico.” Disponível em: 

https://www.ibflorestas.org.br/bioma-amazonico, Acesso 

em: 22 jun. 2020 

01 11:58 “O litoral, 

mas que a 

gente 

pode 

associar 

ao 

desmatam

ento da 

Mata 

Atlântica” 

O modo como apresenta pode levar à interpretação de que 

o litoral brasileiro está associado apenas ao bioma da Mata 

Atlântica.  

01 15:05 “Fertilida

de e 

fecundida

de a gente 

usa aí 

quase que 

como 1 

sinônimo”  

Não explica a distinção  

01 18:40 “Quando a 

gente 

pensa as 

áreas e 

divide por 

essa 

população

Apresenta o conceito de densidade demográfica de 

maneira incorreta, invertendo o dividendo e divisor. Neste 

caso, o quociente seria km2/hab (quilômetro quadrado 

dividido por habitante).  

https://www.ibflorestas.org.br/bioma-amazonico
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, a gente 

tem aqui a 

densidade 

demográfi

ca”  

01 19:18 “As 

ilhazinhas 

lá, 

principal

mente a 

Austrália 

e Nova 

Zelândia e 

algumas 

outras 

ilhas, Bora 

Bora”  

Ao nomear Austrália, Nova Zelândia e Bora Bora como 

“ilhazinhas”, parece equivaler as dimensões físicas e 

salientar que são reduzidas, o que está incorreto.  

02 02:28 “Planeta 

populoso, 

ou seja, a 

população 

absoluta, a 

população 

total 

muito 

grande”  

Esta passagem, como outras, sugere que o conceito de 

populoso não é relacional, mas absoluto.  

02 03:08 “Ques 

aspectos 

são 

esses?” 

Linguagem  

02 05:27 “Taixas” Palavra incorreta  

02 04:02 “A 

natureza 

A palavra “limita” evidencia que a noção de natureza é 

apresentada como um entrave à ação humana.  
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também 

limita a 

ocupação”  

02 06:10 “A 

dinâmica 

populacio

nal é 

representa

da pela 

pirâmide 

etária”  

Dinâmica populacional não é representada apenas pela 

pirâmide etária. A afirmativa leva a este entendimento.  

02 10:08 “PEA é a 

População 

Economic

amente 

Ativa, ou 

seja, 

aquela 

população 

que está 

inserida 

no 

mercado 

de 

trabalho”.  

Apresenta o conceito incompleto apresentado pelo site 

“Brasil Escola” 

(https://brasilescola.uol.com.br/geografia/populacao-

economicamente-ativa-pea.htm) 

02 11:35 Pirâmides 

etárias e 

linhas 

pontilhada

s 

As linhas pontilhadas estão indicadas na legenda pelo ano 

“1950”. Na pirâmide etária do continente africano, dá a 

entender que a situação de 1950 e de 2010 é a mesma, com 

pequena variação na largura da base.  

02 14:00 “Um outro 

fator que a 

gente 

A fala representa um “estereótipo sexuado” no trabalho ao 

contrapor “trabalho leve” (feminino) e “trabalho pesado” 

(masculino), aspecto discutido por Marcondes (et. al, 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/populacao-economicamente-ativa-pea.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/populacao-economicamente-ativa-pea.htm
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pode 

justificar a 

maior 

longevida

de 

feminina é 

que os 

homens 

desempen

ham 

serviços 

mais 

pesados” 

2003) no artigo intitulado “O peso do trabalho "leve" 

feminino à saúde” disponível em: 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=

S0102-88392003000200010, Acesso em: 22 jun. 2020  

02 18:52 “A chega 

em 2020 

com essa 

taxa aí de 

um filho e 

meio, né? 

É curioso 

pensar um 

filho e 

meio, mas 

os 

indicadore

s eles 

caminham 

nesta 

perspectiv

a” 

Não explicita para o estudante como é feito o cálculo da 

taxa de fecundidade e o motivo do resultado com a casa 

decimal.  

02 19:20 Resolução 

da 

atividade 

Não retoma o que foi discutido anteriormente quanto a 

outros motivos que levaram à taxa de fecundidade, como 

os métodos contraceptivos.  

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-88392003000200010
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-88392003000200010
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Tabela 03 - Relação de inadequações encontradas nas 02 Videoaulas do Oitavo ano do 

ensino fundamental (exibidas nas Semana 2, Semana 4 e Semana 5 – reprise da Semana 

4– do I Ciclo de estudos)  

Fonte: Elaborado pela autora com base nas 02 Video-aulas do Oitavo ano do ensino 

fundamental disponíveis em: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/, Acesso em: 21 

jun. 2020  

 

 Ao analisar as videoaulas, destacamos que as mesmas são demasiadamente 

aligeiradas, sendo que, em alguns momentos, limitam-se à apresentação de conceitos sem 

o estabelecimento de vínculos entre eles, de modo que não a favorece a compreensão do 

estudante. Destaca-se que, com a crítica ao aligeiramento, não estamos querendo sugerir 

que as aulas sejam prolongadas, aspecto que contraria as possibilidades de apropriação 

de materiais desta natureza, por adolescentes e jovens, na perspectiva do ensino mediado 

por tecnologias. O que se quer destacar é a grande quantidade de conteúdos sintetizados 

em um tempo muito curto, sendo poucas as aulas destinadas ao trabalho com as “unidades 

temáticas” e habilidades indicadas no PET – cujas escolhas e modo de trabalho também 

estão sendo questionadas neste parecer.   

 Ademais, tendo em vista os recursos que hoje dispomos no campo do audiovisual 

e, ainda, os estudos recentes relativos às culturas juvenis e tecnologias (aqui incluindo, 

de maneira ampla, a dimensão da linguagem), por exemplo, as videoaulas apresentadas 

também se encontram em descompasso. Seguem um determinado modelo de sala de aula, 

potencializando algumas de suas diversas limitações. Escolhe-se um formato que 

consideramos inadequado para uma transmissão tal qual a que se propõe e, especialmente, 

tendo em vista os recursos que hoje estão disponíveis, incluindo aqueles mais simples, 

para aproximar esta transmissão do público adolescente e juvenil.  

 Para exemplificar, mencionamos um exemplo de uma limitação observada na aula 

01, que prejudica o processo de alfabetização cartográfica e que um recurso simples 

poderia, pelo menos em parte, solucionar: ao explicar os mapas em sala de aula, em geral, 

nós, professores de Geografia, afixamos o mapa no quadro ou o colocamos no chão, sendo 

que os estudantes os acompanham juntamente com o professor, de pé ou sentados, ou 

ficam em suas carteiras, observando a explicação e o mapa do professor e/ou, também, 

participando, através dos mapas disponíveis em seus livros, Atlas ou cadernos. Em geral, 

o professor vai indicando e apontando, no mapa, os elementos em destaque, isto enquanto 

explica ao estudante. O ato de indicar e apontar, no mapa, o que se explica, não é 

https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/
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observado, por exemplo, em diversos momentos nas videoaulas. Isto acontece, por 

exemplo, na videoaula 1, aos 04 minutos, dado que a tela é tomada pelo mapa e pela 

intérprete de libras e a professora sai de cena. As sucessivas explicações com mapas 

devidamente assinalados com setas ou outros símbolos, que podem ali ser previamente 

inseridos pela professora, poderia suprir, em parte, a ausência da professora na tela, 

favorecendo o processo de aprendizagem dos estudantes. Como este, há outros exemplos 

que poderiam ser aqui mencionados e que merecem a atenção no âmbito da discussão 

sobre o ensino remoto de Geografia mediado pelas tecnologias.  

 

 

QUARTA PARTE 

Relação entre videoaulas e PETs 

 

4.1) Quadro de distribuição - Relação entre videoaulas e PETs Ciências Humanas 

Oitavo ano do ensino fundamental (Semana 1 a Semana 5) 

 

 As videoaulas da Área de Ciências Humanas são transmitidas às Terças-feiras. 

Alterna-se entre História e Geografia, sendo que, para os oitavos anos, são veiculadas no 

horário de 09:42 às 10:02. 

 

Sema

na 

Videoaul

a  

Discipli

na  

Data 

da 

vide

oaul

a  

PET 

(Objeto do 

conhecimen

to)  

Tema da 

aula de 

Geografia  

Habilidade  

01 As 

Revoluçõ

es na 

Inglaterra  

História  19/0

5 

Diversidade 

e dinâmica 

da 

população 

mundial e 

local 

O mundo 

no meu 

município  

(EF08GE02X) 

Relacionar fatos 

e situações 

representativas 

da história das 

famílias do 

Município em 
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que se localiza a 

escola, 

considerando a 

diversidade e os 

fluxos 

migratórios da 

população 

nacional e 

mundial. 

02 Distribuiç

ão da 

população 

mundial  

Geografi

a  

26/0

5 

Diversidade 

e dinâmica 

da 

população 

mundial e 

local 

Distribuiçã

o da 

população 

mundial  

(EF08GE19) 

Analisar 

aspectos 

representativos 

da dinâmica 

demográfica, 

considerando 

características 

da população 

(perfil etário, 

crescimento 

vegetativo e 

mobilidade 

espacial). 

03 A 

primeira 

Revoluçã

o 

Industrial 

História  02/0

6 

Cartografia: 

anamorfoses

, croquis e 

mapas 

urbano- 

industrial na 

América 

Latina 

A 

representaç

ão de 

fenômenos 

geográfico 

(sic) em 

cartograma

s e 

anamorfos

es 

(EF08GE19) 

Interpretar 

cartogramas, 

mapas 

esquemáticos 

(croquis) e 

anamorfoses 

com 

informações 

geográficas 
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acerca da África 

e América. 

04 Populaçã

o mundial 

Perfil 

etário 

Geografi

a  

09/0

6 

Diversidade 

e dinâmica 

da 

população 

mundial e 

local 

Perfil 

etário da 

população 

mundial 

(EF08GE19) 

Analisar 

aspectos 

representativos 

da dinâmica 

demográfica, 

considerando 

características 

da população 

(perfil etário, 

crescimento 

vegetativo e 

mobilidade 

espacial). 

05 Populaçã

o mundial 

Perfil 

etário – 

Reprise 

aula 04 

Geografi

a  

16/0

6 

Não consta  -  - 

 

Tabela 02 - Relação entre videoaulas e PETs Ciências Humanas Oitavo ano do ensino 

fundamental (Semana 1 a Semana 5)  

Fonte: Elaborado pela autora com base nas videoaulas e PETS do Oitavo ano do ensino 

fundamental disponíveis em: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/, Acesso em: 19 

jun. 2020  

 

4.2) Análise da relação entre videoaulas e PETs de Geografia do Oitavo ano do 

ensino fundamental (Semana 1 a Semana 5) 

 

https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/
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 Ao observarmos a Tabela 01, constatamos que há descompasso entre os objetos 

do conhecimento apresentados nas sequências de videoaulas e no PET do Oitavo ano do 

Ensino fundamental de Geografia conforme a ordenação por semanas presentes nos dois 

materiais. Destaca-se que as terças-feiras são destinadas, nas videoaulas, às Ciências 

Humanas. A opção da Equipe da Rede Estadual consistiu em alternar, semanalmente, 

durante as quatro primeiras semanas, entre as aulas de História e de Geografia, iniciando 

a sequência com uma aula de Geografia, sendo que, na semana 05, a aula da Semana 4, 

de Geografia, foi reprisada.   

 Tendo isto em vista, podemos apontar que, em tese e dentro de um dos caminhos 

possíveis a serem seguidos pela equipe responsável pela elaboração da proposta, seria 

desejável que a videoaula 01 de Geografia (apresentada na Semana 02), contemplasse as 

aulas presentes nos PETs das semanas 01 e 02. Por conseguinte, seria desejável que a 

videoaula 02 de Geografia (apresentada na Semana 04 e reprisada na Semana 05), 

retomassem, de modo sintético, questões apresentadas na videoaula 02 (portanto, nas 

aulas dos PETs das semanas 01 e 02) e, também, contemplasse as discussões presentes 

nas aulas presentes nos PETs das semanas 03 e 04.  

 A videoaula 1 está vinculada às aulas das semanas 2 e 4 do PET (A distribuição 

da população mundial). A videoaula 2, por sua vez, está vinculada à aula da Semana 4 do 

PET (População mundial - Perfil etário). As aulas são divididas em: a) “Na aula de hoje 

vamos...” (onde apresenta-se o que se pretende desenvolver), os conteúdos e “Agora é 

com você” (atividade) e “na aula de hoje aprendemos que...”, sendo que, na aula 2, logo 

após a primeira seção, há o que se denomina como “Hora da retomada” (quando são 

retomadas discussões realizadas na aula anterior por meio da apresentação de um mapa 

conceitual).  

  

QUINTA PARTE  

Avaliação geral do material, evidenciando se indica ou não o material, com ou sem 

restrições. 

 

 De modo geral, é possível destacar que a proposta, considerando as quatro aulas 

que compõem o PET e as duas videoaulas transmitidas via TV e internet, é marcada pela 

fragmentação, por desencadeamentos e por descompassos, além de inúmeras incorreções 

que podem reverberar em prejuízos no processo de ensino-aprendizagem. Isto nos leva a 
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destacar que o material, do modo como se apresenta, não é indicado para o ensino remoto 

de Geografia de estudantes do oitavo ano do ensino fundamental, assim como apresentaria 

limitações para seu uso no ensino presencial, embora algumas delas pudessem ser sanadas 

pelo professor e por meio do acesso a outros meios de pesquisa, seja na escola, seja na 

comunidade (entrevistas, buscas na internet etc).  

 Seu uso demandaria reelaboração completa, com diversas correções, alterações e 

supressões. Destaca-se a necessidade de correções referentes, por exemplo, à citação das 

fontes utilizadas, ortografia/pontuação, conceitos cujas definições são incorretas, 

supressão de preconceitos e estereótipos, uso de informações completas conforme a fonte 

de referência. Para seu uso, ainda é preciso que os textos-base sejam completamente 

reelaborados ou substituídos. Da maneira como se apresentam, são bricolagens de 

recortes mal escolhidos que, por sua vez, foram retirados de materiais que também 

demandam revisão, dado que parte é mal elaborada ou apresenta erros. Alguns dados 

apresentados no material requerem atualização. Nota-se, portanto, reiterando o que foi 

indicado no início do parágrafo, uma reelaboração completa.  

 Seja para esta ou outras propostas, é preciso que a equipe de elaboração seja capaz 

de avaliar em que medida está considerando, de modo inadequado, especialmente nos 

PETs, os conhecimentos prévios dos estudantes do oitavo ano do ensino fundamental; 

considerando que já desenvolveram habilidades e que já construíram conhecimentos que, 

por meio do Currículo de Referência e pesquisas sobre o ensino de Geografia, sabemos 

que ainda não foram introduzidas/retomadas/trabalhadas ou consolidadas por este grupo 

de estudantes. Exemplo.: pirâmide etária, especialmente para estudantes sem acesso à 

videoaula e com acesso restrito a fotocópias dos PETs.  

 Tendo em vista o descompasso entre a sequência de aulas do PET e as videoaulas, 

uma reformulação demandaria, ainda, que a aula 1 fosse excluída do PET ou 

completamente reformulada. A aula 3, por sua vez, precisaria ser retirada da ordem em 

que está e também precisaria ser reformulada, preferencialmente em diálogo com outra 

Unidade Temática específica, dado que foi aqui entendida como um “enxerto” mal 

posicionado entre as aulas 2 e 4 do PET, para que houvesse algum compasso das aulas 2 

e 4 com as respectivas videoaulas 1 e 2, às quais correspondem diretamente. De modo 

geral, a sequência inadequada das aulas, seja dentro do PET e do PET em diálogo com as 

videoaulas pode gerar fortes impactos no processo de ensino-aprendizagem, constituindo-

se como um desserviço para professores, estudantes e suas famílias e responsáveis, 

especialmente no contexto de implantação do ensino remoto.  
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 Faz-se necessário destacar, ainda, que a reformulação precisaria levar em conta 

que parte dos estudantes da rede estadual não possuem acesso a internet e TV, portanto, 

não conseguem ter acesso a materiais da Seção “Saiba mais” do PET, não conseguem 

cumprir algumas/várias ou todas as demandas de pesquisas externas ao material e, 

também, não conseguem ter acesso às videoaulas. O acesso restrito aos materiais do PET, 

especialmente as cópias em preto e branco/escala de cinza fazem com que o processo de 

aprendizagem da Geografia seja completamente precarizado, quando não impossibilitado 

por parte deste grupo de estudantes. Assim, corre-se o risco de aprofundar, ainda mais, as 

desigualdades sociais já existentes e que marcam estes grupos – caso de estudantes de 

periferia das grandes cidades e do campo, por exemplo.  

 Enfatizamos que, no âmbito do ensino remoto, os aspectos procedimentais são 

fundamentais para a construção do processo de aprendizagem pelo estudante de maneira 

autônoma. Na proposta, boa parte das atividades não se constituem na perspectiva do que 

Ronca e Terzi (1991) discutem como uma “prova operatória”. Provas operatórias podem 

ser apontadas, por exemplo, como aquelas atividades que não são realizadas nos moldes 

de questionários, mas atividades que funcionam como momentos de aprendizado. 

Contudo, se as aulas (especialmente, no caso dos PETS, o texto-base) não se constituem 

assim, numa perspectiva problematizada e problematizadora, as atividades dificilmente 

se constituirão desta maneira. Este é um limite crucial dos materiais analisados. Não 

proporcionam um processo de ensino-aprendizagem de geografia que possibilite ao 

estudante “ler o espaço para compreender o mundo” em que vive, como discute Perez 

(2001).   

 Esteticamente, algumas atividades apresentam espaço em branco, sugerindo que 

talvez um modelo ideal seja a impressão do material (colorido, de preferência, 

especialmente no caso da presença de mapas – mais um problema a ser considerado) para 

que seja ali respondido (como aparece nas atividades 4 e 5 da página 62, por exemplo). 

Em outras atividades, isto não acontece (como na Atividade 03 da página 58). É 

necessário estabelecer uma padronização do material didático a ser utilizado e, se o 

propósito for de registro de respostas diretas no material escrito, sugere-se que os espaços 

sejam pautados/preenchidos com linhas.  

 Outro aspecto a ser considerado refere-se ao fato de que a terceira aula, que se 

destina ao trabalho com a habilidade de “Interpretar cartogramas, mapas esquemáticos 

(croquis) e anamorfoses com informações geográficas acerca da África e América”, fica 

relativamente deslocada da sequência. Isto acaba nos mostrando como é arriscada a opção 
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do trabalho com a Unidade Temática “Formas de representação e pensamento espacial” 

desvinculada das demais. Como destaca o Currículo Referência de Minas Gerais, “(...) a 

abordagem dessas unidades temáticas deve ser realizada integradamente, uma vez que a 

situação geográfica não se configura, apenas, um pedaço do território, uma área 

contínua, mas um conjunto de relações.” (op.cit, 2019, p. 804). Neste sentido, pergunta-

se: qual “situação geográfica” foi escolhida para a construção das 4 aulas constantes no 

PET de Geografia? Há uma “situação geográfica” definida para ser abordada neste 

conjunto de aulas? Qual o propósito do conjunto de aulas? E qual o propósito do conjunto 

de aulas presentes no PET, especialmente se conjugado com as videoaulas? O que dizer 

as aulas 01 e 03 do PET, que parecem apenas “enxertos” conectados de formas muito 

precárias às aulas 02 e 04, que são os focos das videoaulas? As aulas 02 e 04 seriam 

apenas materiais de apoio/referência para o desenvolvimento das videoaulas, em 

detrimento das demais? Em que medida a referência para a organização do material dos 

PETs são as videoaulas? As videoaulas seriam o eixo em torno do qual se organiza o 

processo de produção de materiais do ensino remoto da rede estadual de Minas Gerais? 

Se a resposta for “sim” para a última questão, outros aspectos precisam ser 

problematizados, afinal, a centralidade do planejamento não está nos adolescentes e 

jovens estudantes, mas naquilo que se pactua como passível e desejável de ser veiculado 

nas videoaulas.  

 Por fim, salienta-se que a proposta analisada não proporciona aos estudantes uma 

“análise mais profunda dos conceitos de território e região, por meio dos estudos da 

América e da África” como orienta o Currículo Referência de Minas Gerais (2019, pp. 

798), dada a fragmentação da proposta. O processo de “domínio da leitura e elaboração 

de mapas e gráficos, iniciando-se na alfabetização cartográfica” (op.cit., p.802) também 

se mostra prejudicado, dadas as limitações apresentadas ao longo do texto.  

 Observa-se, ainda, que a proposta não dialoga com a necessidade, apontada no 

Currículo Referência, de proporcionar ao estudante a “aplicação de conhecimentos da 

Geografia diante de situações e problemas da vida cotidiana” (2019, p.804). Não há, 

portanto, coerência interna na proposta e há inadequações à luz da normatização que 

utiliza como referência, vinculada à BNCC (Base Nacional Curricular comum). A este 

respeito, surpreende que a discussão mais ampla sobre população não aborde, em nenhum 

momento, nem sequer para uma mera ilustração, aspectos relacionados à pandemia do 

COVID-19. Este é mais um importante motivo que justifica a não indicação do material 

para o ensino remoto de Geografia de estudantes do oitavo ano do ensino fundamental, 
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especialmente na primeira semana de implantação da proposta. Este deveria ser de 

acolhimento dos estudantes, dos professores e demais membros da comunidade escolar, 

numa perspectiva repleta de humanidade e solidariedade à qual todas e todos têm direito, 

especialmente neste momento. O mundo como possibilidade, não como fábula ou 

perversidade, como nos ensinou o geógrafo Milton Santos (2003). Por uma outra 

globalização, por uma outra geografia.  
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ANÁLISE DO PLANO DE ESTUDO TUTORADO DE GEOGRAFIA 

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL18 

 

Este texto é o parecer técnico relativo à análise (ANEXO I) de cada semana da disciplina 

Geografia proposta no Plano de Estudos Tutorados (PET), volume I, para o 9º ano do 

Ensino Fundamental, da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG). 

Tais semanas ocorreram entre 18 de maio e 12 de junho de 2020 e estão no âmbito do 

Regime Especial de Atividades Não Presenciais (REANP) determinado pela SEE/MG. 

O PET está organizado da seguinte maneira, para cada semana: 

● Quadro relativo ao Currículo de Referência de Minas Gerais, com as Unidade(s) 

Temática(s), Objetos do Conhecimento, Habilidade(s), Conteúdos Relacionados 

e Interdisciplinaridade que serão abordados na semana ou dialogam/dialogarão 

com outras disciplinas (“interdisciplinaridade”). 

● Tema: expõe o que especificamente será abordado; 

● Fique por dentro dos conceitos: apresenta os principais conceitos a respeito do 

tema; 

● Para saber mais: indica um vídeo, disponível na internet, sobre o tema tratado; 

● Atividades. 

Exceto o quadro relativo ao Currículo de Referência de Minas Gerais e o Tema, 

apresentaremos em seguida os principais apontamentos realizados na análise para cada 

uma das seções em seu conjunto, isto é, para as quatro semanas. Além delas, também 

serão analisadas as teleaulas. 

“Fique por dentro dos conceitos”  

Os textos são cópias completas ou compostos por vários trechos copiados de diferentes 

sites da internet, sempre sem referências às fontes. Em sua maioria a cópia é literal, mas 

ocorre de a adaptação sair pior. É o caso de um texto originalmente dirigido aos(às) 

professores(as), com orientações sobre como abordar o tema. Onde originalmente está 

escrito “Explique”, no PET aparece como constatação do que se orientava a explicar.  

Além do plágio, a cópia foi de textos inapropriados ou mesmo de qualidade ruim, 

apresentando informação infundada, lacunas explicativas, forma de escrita, uso de 

                                                
18 Parecer elaborado por Bruno Fernandes. Professor da Rede Estadual de Minas Gerais e Associado da 

Seção Local - Belo Horizonte 
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palavras/termos e erro de pontuação que comprometem a compreensão, desacordo com o 

nível de aprendizagem de estudantes desta etapa escolar, deturpação de ideias de 

terceiros, abordagem inadequada, dentre outros. 

Somam-se a estes problemas a opção feita para o PET de apresentar textos curtos ou em 

tópicos – por vezes repetidos em mais de uma semana –, de modo que as definições dos 

conceitos são apresentadas destituídas de explicações sobre as transformações sociais, 

históricas e geográficas que justificam seu surgimento e uso explicativo. Resulta daí que 

não se explica nada com os conceitos, apenas aponta-se com eles características prontas. 

Desta maneira, cabe às/aos estudantes memorizá-las.  

Nas semanas 1 e 3 o tema é apresentado em tópicos com resumo dos conceitos e nas 

semanas 2 e 4 tentou-se apresentar o tema com um texto expositivo. A tentativa da última 

semana mostrou-se especialmente desastrosa. O texto é uma colagem de cópias ou 

adaptações de textos ou trechos de textos encontrados em fontes diferentes, sendo os oitos 

primeiros parágrafos de um site, o nono de outro e o décimo e último parágrafo de um 

terceiro. O resultado é um texto que provoca confusão interpretativa tanto devido às 

colagens desconexas quanto por ter sua lógica interna comprometida.  

Enfim, textos completos, corretos e de abordagem adequada quanto ao conteúdo, assim 

como bem escritos, deveriam ser uma preocupação central dos responsáveis pela 

produção do material, tanto mais porque há localidades no estado onde não há nem acesso 

à internet nem sinal dos canais de transmissão das teleaulas, TV Minas e TV Assembleia, 

conforme será indicado no tópico seguinte. 

“Para saber mais” 

Em primeiro lugar, os dirigentes da SEE/MG sabiam de antemão que muitos estudantes 

precisariam receber o material impresso por dificuldade ou mesmo impossibilidade de 

acesso à internet, de modo a ser inadequada a própria indicação de vídeos à parte das 

teleaulas – as quais, nem elas, são para todas/os; em meados de junho, o sinal de televisão 

chegava a cerca de um terço dos municípios do estado19 e não houve avanços divulgados 

até então.  

Em que pese estas ponderações, os vídeos estão indicados no material, portanto, cabe 

análise. Dois deles são inadequados para o 9º ano do Ensino Fundamental, um por utilizar 

                                                
19 Disponível em: https://www.otempo.com.br/cidades/alunos-da-rede-estadual-receberao-segundo-

modulo-de-conteudos-a-partir-do-dia-22-1.2348793. Acesso em: 12 jul. 2020. 



65 

conceitos sem explicação e, principalmente, sem problematização, e outro por ser voltado 

para candidatos ao ENEM; um não atinge o objetivo a que se propõe, portanto, também 

inadequado; apenas um nos pareceu adequado tanto pelo conteúdo quanto pela 

abordagem. 

 

“Atividades” 

Como os textos não são completos, corretos e de abordagem adequada quanto ao 

conteúdo, muitas atividades exigem conhecimentos prévios consolidados e/ou pesquisa 

em materiais impressos especializados ou na internet. Uma delas exige consulta a um 

atlas.  

Independente dos textos, vídeos indicados ou teleaulas, há atividades que necessitam de 

participação do(a) professor(a), tanto para fornecer mais explicações necessárias à 

resolução quanto para evitar interpretação errada a depender dos resultados encontrados 

nas pesquisas solicitadas às/aos estudante. 

Algumas atividades faltam precisão no comando, outras podem provocar confusão, outras 

ainda estão mal formuladas ou recaem na inadequação da abordagem. Há também as que 

contêm figuras coloridas que podem ficar comprometidas quando impressas. 

 

Teleaulas 

Foram duas teleaulas de Geografia voltadas para o 9º ano do Ensino Fundamental durante 

as quatro semanas aqui tratadas. Na segunda semana do REANP, no dia 26 de maio, foi 

exibida a teleaula “Globalização, Corporações e Organismos Internacionais” relativa ao 

tema da Semana 1 do PET “O mundo globalizado e as cooporações (sic) e organismos 

internacionais”. E na quarta semana, no dia 09 de junho, foi exibida a teleaula 

“Globalização e Divisão Internacional do Trabalho” relativa ao tema da Semana 2, com 

denominação igual à teleaula. As Semanas 3 e 4, temas “Nova Ordem Mundial: 

Mundializaçao ou Globalização?” e “A divisão do mundo em Oriente e Ocidente”, 

respectivamente, não foram tratadas em teleaulas. 

De saída, é de se notar o descompasso entre as exibições das teleaulas e as semanas do 

PET, o que pode trazer confusão às/aos estudantes. Quanto à ausência das teleaulas das 
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semanas 3 e 4 do PET, não houve justificativa para o motivo dada em momento algum 

pela SEE/MG.  

De acordo com material disponibilizado pela Secretaria de Educação, as “aulas da Rede 

Minas foram produzidas como complemento aos conteúdos trabalhados nos PETs, que é 

a base do roteiro das teleaulas. Para isso, muitas vezes os professores fazem uma 

introdução ou contextualização ao conteúdo do PET, para facilitar a compreensão dos 

alunos na realização das atividades”20. Portanto, as teleaulas das semanas 3 e 4 deveriam 

ter acontecido. Se há limitações de horário e/ou falta de profissionais dispostos a gravar 

as teleaulas e/ou contenção de gastos por parte por governo, alguma alternativa deveria 

ter sido posta em prática, ou antes, o material escrito deveria ter sido elaborado tendo em 

conta tais limitações. Ou ainda, o PET deveria tratar apenas de temas para os quais haveria 

condições de haver teleaulas.  

Em relação às teleaulas propriamente ditas, estas foram insatisfatórias quanto à 

explicação do tema proposto, bem como apresentaram incorreções conceituais e 

analíticas. Também não corrigiram e/ou supriram os problemas identificados nos 

conteúdos veiculados: textos inapropriados ou mesmo de qualidade ruim, com lacunas 

comprometedoras e com as definições dos conceitos destituídas de explicações. 

Ademais, foi identificado, em pelo menos um caso, plágio seguido de tentativa de 

adaptação, o que resultou em mais confusão, como ocorreu no material escrito. 

Sem acesso a maiores informações, só podemos supor alguns aspectos que contribuem 

ou aprofundam os problemas identificados nas teleaulas. Por exemplo, o descompasso 

entre o tempo disponível e o conteúdo que se pretende apresentar e a indisponibilidade 

de recursos tecnológicos suficientes – por exemplo, slides estáticos sem sequer haver 

possibilidade de a professora eventualmente intervir no material, por exemplo, para 

apontar uma região do mapa. Vale também pensar nas condições de trabalho da 

professora. Quanto tempo ela teve para preparar (estudar o tema, montar os slides – com 

textos, imagens, notícias etc. – e pensar uma fala de 20 minutos sem interrupções) e gravar 

as teleaulas exibidas todas em um mesmo dia? Do 4º ano do Ensino Fundamental ao 3º 

do Ensino Médio são nove conteúdos bem diversos e que devem ser apresentados 

conforme as faixas etárias. Percebemos que as teleaulas de todas as disciplinas são 

                                                
20 Disponível em: 

http://www2.educacao.mg.gov.br/images/Boletim_do_Regime_de_Estudo_n%C3%A3o_Presencial_-

_2%C2%AA_Edi%C3%A7%C3%A3o_03_de_Junho_de_2020.pdf. Acesso em: 07 jul. 2020. 
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gravadas em um mesmo estúdio, então, como será a organização das gravações? As de 

uma mesma disciplina são todas gravadas seguidamente? No caso das de Geografia, com 

média de 20 minutos cada, se não considerarmos intervalos, somam três horas. São 

perguntas pertinentes para se realizar melhor juízo dos conteúdos veiculados nas 

teleaulas. 

Para finalizar este parecer, precisamos lembrar das/os estudantes sem acesso à internet e 

aos canais de exibição das teleaulas. Pois, além de não poderem contar com estes meios 

para estudar, o material escrito, como demonstrado, pode trazer mais angústia e prejuízos 

à aprendizagem devido aos graves problemas que apresentam. A estas/es estudantes 

somam-se aquelas/es que, por motivos decorrentes das condições de moradia, de trabalho 

ou de relações familiares, por exemplo, não conseguiram acompanhar o PET, mesmo sem 

impedimentos de acesso à internet e/ou canais de TV. Assim, estas/es estudantes deverão 

receber tratamento diferenciado quando do retorno presencial das aulas sob pena de, caso 

contrário, invalidar toda a proposta, a qual já se apresenta questionável, pelos próprios 

apontamentos aqui expostos, em termos de cumprimento da carga-horária de direito 

das/os estudantes.  

ANEXO I  

ANÁLISE TÉCNICA DE CADA SEMANA DE CONTEÚDO PROPOSTA NO 

PLANO DE ESTUDOS TUTORADOS (PET), VOLUME I, PARA O 9º ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

 

SEMANA 1 
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TEMA: O mundo globalizado e as cooporações (sic) e organismos internacionais 

FIQUE POR DENTRO DOS CONCEITOS... 

As definições de Globalização e Mundialização foram copiadas literalmente do site Nova 

Escola21, as de Organizações Internacionais e de Corporações Internacionais ou Empresas 

Transnacionais foram adaptadas, respectivamente, dos sites Mundo Educação22 e Brasil 

Escola23. Em todos os casos não há referência às fontes. 

Tais definições são apresentadas de maneira não contextualizada, isto é, sem apresentar 

as transformações sociais, históricas e geográficas que justificam seu surgimento e uso 

explicativo. Por exemplo, quando diz “O termo ‘globalização’ passou a ser utilizado de 

forma mais frequente a partir da década de 1960” não explica o porquê. Um dos motivos 

                                                
21 Disponível em: https://novaescola.org.br/plano-de-aula/6002/diferenciar-internacionalizacao-

mundializacao-e-globalizacao. Acesso em: 04 jul. 2020. 
22 Disponível em: https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/organizacoes-

internacionais.htm#:~:text=As%20organiza%C3%A7%C3%B5es%20internacionais%20da%20atualidade

,segunda%20metade%20do%20s%C3%A9culo%20XX.&text=ONU%20%E2%80%93%20A%20Organi

za%C3%A7%C3%A3o%20das%20Na%C3%A7%C3%B5es,todas%20as%20na%C3%A7%C3%B5es%

20do%20mundo. Acesso em: 04 jul. 2020. 
23 Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/geografia/empresas-transnacionais.htm. Acesso em: 04 

jul. 2020. 
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para tal é que a informação é infundada. O professor do Instituto de Economia da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Luiz Carlos Delorme Prado, encontrou 

que o “conceito globalização começou a ser empregado desde de (sic) meados da década 

de 1980, em substituição a conceitos como internacionalização e transnacionalização”. 

Em nota de rodapé, completa: “Não consegui precisar o período exato e a origem da 

expressão globalização. Entretanto, verifiquei a existência do termo em trabalhos 

publicados a partir da Segunda metade da década de 1980”24. 

As definições de mundialização, de organizações internacionais e de corporações 

internacionais são igualmente descontextualizadas. Ademais, duas organizações 

internacionais (Otan e OIT) são apresentadas sem seus nomes por extenso, apenas por 

suas siglas. ONU, OMC, FMI e OCDE podem ser identificadas na apresentação da 

Semana, em “Conteúdos relacionados”, porém sem descrição sobre seu surgimento, 

missão, funções etc. O mesmo vale para todas as demais organizações utilizadas como 

exemplos. 

PARA SABER MAIS – Veja o vídeo “O que é globalização”, disponível no endereço a 

seguir: https://www.youtube.com/watch?v=h5WjNMGztvE, duração 4 minutos – Canal 

Descomplica. 

Vídeo inadequado para o 9º ano do Ensino Fundamental. Muitos conceitos sem 

explicação (oligopólios, xenofobia, islamofobia, neoliberalismo, dentre outros) e, 

principalmente, sem problematização. 

ATIVIDADES 

1 - Vamos mapear as empresas transnacionais, para isso, observe o Mapa Mundi (sic) a 

seguir: 

a) Procure nas etiquetas do seu vestuário, ou em equipamentos eletrônicos na sua 

residência onde foram produzidos pelo menos 6 produtos. Sinalize no mapa múndi (sic) 

os países produtores da mercadoria. 

Exige consulta a um atlas ou acesso à internet.  

                                                
24 Disponível em: 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4871134/mod_folder/content/0/Complementares/Globalizacao-

LuisCarlosDelormePrado.pdf?forcedownload=1. Acesso em: 04 jul. 2020. 
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b) Pesquise onde estão as sedes das empresas pesquisadas e também [as] localize no 

mapa. 

Exige pesquisa em materiais impressos especializados ou na internet.  

c) Crie uma legenda para os países produtores e outra para os países sedes (sic) das 

empresas. 

Necessário que a/o estudante tenha conseguido realizar as letras “a” e “b”. Faltou indicar 

nos itens anteriores que a sinalização seja feita da mesma forma em cada item, mas 

diferentes uma em relação à outra. Por exemplo, no item “a” solicitar a sinalização com 

um xis e no item “b” com um círculo. 

d) Crie um título para o mapa. 

Necessário que a/o estudante tenha conseguido realizar as letras “a”, “b” e “c”. Faltou 

precisão: “Crie um título para o mapa considerando o resultado encontrado por você no 

item ‘c’”. 

2 - A partir do seu mapa, escreva um pequeno parágrafo explicando como estão 

distribuídas as empresas transnacionais. Lembre-se de utilizar na sua resposta argumentos 

relacionados à divisão do mundo em países ricos e pobres. 

Necessário que a/o estudante tenha conseguido realizar a atividade 1. 

Necessária a orientação do(a) professor(a) a depender dos países identificados, uma vez 

que a reduzida quantidade destes pode eventualmente não corresponder ao que se 

pretende com a questão (demonstrar que as sedes das empresas estão em países “ricos” e 

as fábricas de produção em países “pobres”). Inclusive, todos os produtos podem ser 

produzidos em um único país (China, por exemplo) e/ou o mesmo pode acontecer com as 

sedes das empresas (Estados Unidos da América, por exemplo). Este tipo de resultado em 

uma pesquisa apresentada em sala de aula é uma oportunidade para o processo de ensino-

aprendizagem, mas encontrada pelo(a) estudante sem possibilidade de diálogo resulta, 

geralmente, em interpretação equivocada. 

3 - Leia a manchete. 

“Coronavírus: quedas na bolsa de valores colocam investidores na corda bamba” 

Manchete sem fonte e sem data. Ainda que esta última possa ser substituída a partir da 

inferência do período, não é o correto. 
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a) Explique como a notícia está diretamente associada ao fenômeno da globalização e da 

mundialização. 

Pressupõe que a/o estudante tenha, pelo menos, noção do que seja uma bolsa de valores 

e também sobre seu funcionamento. 

Pela própria definição de mundialização apresentada no item “Fique por dentro dos 

conceitos”25, a notícia não está em nada associada ao referido fenômeno. Identificar a não 

relação é uma resposta válida, mas o modo afirmativo da questão pressupõe que há 

relação, de modo a dificultar esta formulação por uma/um estudante nesta etapa escolar. 

4 - O fenômeno da globalização como qualquer outro trouxe para a população mundial 

vantagens e desvantagens. No quadro escreva duas vantagens e desvantagens desse 

fenômeno. 

Não cabe analisar um fenômeno como a Globalização em termos de vantagens e 

desvantagens, mas sim de suas contradições (embora não caiba solicitar numa atividade 

que se “apresente as contradições...”, não nestes termos) ou, se preferir, de suas 

desigualdades. Por exemplo, entre a possibilidade de comunicação instantânea em nível 

planetário e a necessidade do estado de Minas Gerais imprimir o PET em preto e branco 

para estudantes sem acesso à internet. Ademais, ainda que fosse o caso, falar em suas 

vantagens e desvantagens para a população mundial em abstrato, sem considerar as 

relações de poder e dinâmicas de apropriação da riqueza, é deveras mistificador.  

5 - Leia a tirinha. 

 

a) Qual o papel da Organização das Nações Unidas (ONU) no mundo? 

                                                
25 “Mundialização: O termo é constantemente utilizado como sinônimo de globalização. Mas autores 

como o historiador e cientista político René Dreifuss (1996), e o sociólogo Renato Ortiz (1994) se 

referem a ele como um processo que envolve a cultura, associado principalmente aos modos de viver e 

pensar. Sendo assim, para esta aula o termo mundialização estará relacionado às mudanças, incorporações 

e assimilação de hábitos e costumes de outros lugares”. 
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Apenas pelo PET não é possível responder, pois a informação não está disponível no 

material. 

A/O estudante deve ter assistido à teleaula relativa ao tema na televisão e/ou pelo canal 

da internet (13’58’’). Também resolve pesquisa em materiais impressos especializados 

ou na internet.  

b) A ONU tem conseguido realizar sua função com eficácia no cenário mundial? 

Apenas pelo PET não é possível responder, pois a informação não está disponível no 

material. Na teleaula relativa ao tema é dito que “o principal objetivo da ONU é manter a 

paz no mundo” (14’40’’). Para resolver, o aluno precisa relacionar o objetivo principal da 

ONU com o que ele sabe sobre guerras pós-1945 no mundo ou realizar pesquisa em 

materiais impressos especializados ou na internet.  

c) Explique a fala da personagem no último quadrinho citando exemplos. 

Apenas pelo PET não é possível responder, pois a informação não está disponível no 

material. Na teleaula relativa ao tema, esse aspecto é tratado entre 11’16’’ e 11’52’’, 

embora por uma abordagem que considera o consumo individual de mercadorias como 

responsável pela destruição das condições físicas que sustentam a vida no planeta.  

Para evitar fuga do tema proposto para a aula, melhor seria dar um comando mais preciso 

para a questão, isto é, solicitar que se relacione a fala da personagem à globalização e, 

separadamente, pedir exemplos. Algo como: “Explique a relação entre a fala da 

personagem no último quadrinho e a globalização. Cite exemplos que ilustrem sua 

explicação”. 

TELEAULA RELATIVA AO TEMA EM 26/05/2020 

Globalização Corporações e Organismos Internacionais 21’05” 

A aula não dá conta de explicar o tema proposto, apenas acrescenta mais algumas 

informações. Ademais, há várias incorreções conceituais e analíticas manifestas na 

teleaula. Aqui apontaremos algumas a partir do mapa apresentado nela, conforme abaixo: 

https://youtu.be/YBV3D1aLPc8
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Primeiro, o mapa não mostra a expansão, mas a presença ou não da rede de fast food em 

cada país. Em seguida, é perguntado “Como o fenômeno da globalização propiciou a 

expansão dessa rede de fast food por todo o globo?”. Além de o mapa mostrar claramente 

que a tal rede não está presente por todo o planeta, pois, por exemplo, na África está em 

apenas dois países, a presença em vários países não foi propiciada pela globalização, 

apenas a expressa. O termo globalização serve para explicar e não pode ser confundido 

com as causas das transformações. 

 

 

SEMANA 2 

 

TEMA: Globalização e Divisão Internacional do Trabalho (DIT) 

FIQUE POR DENTRO DOS CONCEITOS... 
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Três problemas podem ser apontados logo no começo do texto, em que se afirma que “a 

dispersão industrial ocorreu a partir de meados do século XX em meio a 3° Revolução 

Industrial, também chamada de Revolução técnico-científico informacional, esse 

fenômeno foi responsável pela robotização da produção, da melhoria dos meios de 

comunicação (informatização da sociedade) e dos meios de transportes”. 

O primeiro é que o texto deixa uma lacuna ao não resgatar o próprio processo de 

industrialização em âmbito mundial e explicar o surgimento e desenvolvimento da 

indústria concentrados em certos países. Tal lacuna compromete significativamente a 

compreensão do processo de dispersão e sua expressão espacial, uma vez que não 

apresenta como, onde e porque havia concentração das indústrias. 

O segundo deve-se a inadequações quanto às palavras ou aos termos utilizados. Por 

exemplo, “em meio a” deveria ser trocado por “em decorrência da”, “fenômeno foi 

responsável” por “processo é caracterizado”, dentre outros. Tais alterações implicam em 

alteração de entendimento sobre o tema. Este tipo de problema pode ser encontrado em 

muitos textos inseridos no PET. 

O terceiro deve-se a um erro de pontuação. Entre “técnico-científico informacional” e 

“esse fenômeno” deveria haver ponto final ao invés de vírgula e a frase seguinte deveria 

indicar precisamente o fenômeno (“processo”) a que se refere para evitar confusão de 

interpretação. Da maneira como foi escrito o trecho, sobre qual fenômeno (“processo”) 

se está se referindo: à dispersão industrial ou à 3ª Revolução Industrial? Quem conhece o 

conteúdo sabe que se trata da 3ª Revolução Industrial, mas o texto é direcionado a quem 

ainda o está aprendendo.  

Em seguida, é apresentado no texto que “Todas essas mudanças facilitaram para que as 

indústrias transnacionais se dispersassem pelo mundo, sobretudo para países de 

industrialização tardia (Brasil, México, China, Tailândia, entre outros)”. É de se 

perguntar: porque tais mudanças “facilitaram” a dispersão? E já se podia, anteriormente 

à dispersão, aplicar o qualitativo “transnacional” às empresas envolvidas no processo? 

Ademais, à lacuna deixada logo de saída, soma-se outra: porque chamada tardia a 

industrialização destes países? Também não se diz que parte da industrialização de muitos 

deles foi justamente em função da dispersão industrial. 

Em outro trecho, “Esse processo abriu as portas para a Nova Divisão Internacional do 

trabalho, em que, esses países de industrialização tardia passaram a exportar para os 
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países ricos não só matérias primas (como na DIT clássica)”, novamente o que se está 

querendo explicar o é sem apresentar os antecedentes históricos necessários à 

compreensão do processo como um todo. Nesse caso em especial, para piorar, o 

antecedente é citado posteriormente ao conteúdo novo com a intenção de auxiliar seu 

entendimento por meio da comparação. Porém, só se pode comparar duas coisas quando 

se conhece a ambas.  

Embora no texto ainda hajam problemas similares aos apontados acima e também de 

outros tipos, analisemos apenas uma última passagem: “Já os países centrais passaram a 

exportar além de máquinas e equipamentos, tecnologias e capitais”. É uma construção 

frasal com a intenção de ser sofisticada (não chega a ser porque falta uma vírgula 

importante). Uma palavra (“também”) é suprimida por poder supô-la, ou seja, “passaram 

a exportar[,] além de máquinas e equipamentos, [também] tecnologias e capitais”. Porém, 

não bastaria inserir tal palavra para resolver. Seria necessário apresentar, antes, porque e 

quando os países centrais exportavam máquinas e equipamentos para os demais países. 

Além do mais, o parágrafo completo onde se encontra a passagem acima referida26, sem 

orientação ou maiores explicações, está em desacordo com o nível de aprendizagem de 

estudantes desta etapa escolar. Para entendê-la, se faz necessário realizar inferências, 

como a de que o “grupo relevante de economias nacionais” refere-se aos chamados países 

emergentes, bem como conhecer alguns conceitos, por exemplo, os de “investimento 

produtivo” e “reprodução do capital”. 

Por fim, o quadro utilizado para sintetizar a Divisão Internacional do Trabalho (DIT) em 

momentos históricos distintos, além de estar com resolução que pode prejudicar a leitura 

quando impresso, ajuda a escamotear, como o faz o texto que o antecede, as relações 

geopolíticas necessárias para a compreensão do conceito de maneira não naturalizada.  

PARA SABER MAIS – Assista ao vídeo Divisão Internacional do Trabalho (DIT), com 

duração de 7 minutos, disponível no endereço eletrônico: 

https://www.youtube.com/watch?v=Fr08gnKbbyU do canal AulaOnline. 

A indicação do vídeo nos pareceu adequada, embora persista o entendimento de que nem 

todas(os) estudantes terão acesso a ele. 

                                                
26 “Já os países centrais passaram a exportar além de máquinas e equipamentos, tecnologias e capitais. 

Dessa forma, segundo Coutinho e Belluzo (1983) ‘um grupo relevante de economias nacionais 

transformou-se em campo de absorção de investimentos produtivos, contribuindo para que o capital se 

reproduza a uma taxa de lucro mais elevada e num ritmo mais intenso’”. 
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ATIVIDADES 

1 - Observe o mapa e responda. 

a) Cite duas características econômicas do grupo de países coloridos na cor vermelha e 

na cor azul. 

Faltou precisão: “...na cor vermelha e [duas do grupo coloridos] na cor azul”. Apenas pelo 

PET não é possível responder, pois a informação não está disponível no material. Exige 

conhecimentos prévios consolidados e/ou pesquisa em materiais impressos 

especializados ou na internet.  

b) Liste cinco países que compõem o grupo dos ricos e cinco países que compõem o grupo 

dos pobres. 

Exige consulta a um atlas ou acesso à internet.  

c) Quais as principais atividades econômicas desenvolvidas pelos países coloridos em 

vermelho? E dos países coloridos em azul? 

Apenas pelo PET não é possível responder, pois a informação não está disponível no 

material. Exige conhecimentos prévios consolidados e/ou pesquisa em materiais 

impressos especializados ou na internet.  

ATIVIDADE 2 - Observe a charge. 

 

a) Qual a crítica apresentada na charge a partir da etiqueta inserida no planeta Terra? 

Explique. 

Apenas pelo PET não é possível responder, pois a informação não está disponível no 

material. Exige pesquisa em materiais impressos especializados ou na internet.  
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b) Como a atual Divisão Internacional do Trabalho (DIT) interfere na sustentabilidade 

ambiental. 

A menção no item do PET “Fique por dentro dos conceito” sobre o tema está na seguinte 

passagem: “Essas transnacionais buscavam a exploração de uma força de trabalho mais 

barata, leis ambientais mais flexíveis, isenções de impostos, além da expansão para 

novos mercados consumidores” (grifo nosso). Dificilmente, a/o estudante desta etapa 

escolar fará, sem orientação, a conexão entre a passagem e o que se pede na questão, até 

porque exige que se saiba o que significam “leis flexíveis”, o que necessita de explicação 

à parte. Portanto, apenas pelo PET não é possível responder, pois a informação não está 

disponível no material. Exige pesquisa em materiais impressos especializados ou na 

internet.  

3 - Porque os países destacados no mapa como ricos e pobres podem ser também 

denominados respectivamente como desenvolvidos e subdesenvolvidos? 

Faltou precisão: não há “países destacados no mapa como ricos e pobres”. Parte dos países 

está indicada como sendo do grupo de ricos e outra parte do de pobres. O texto base não 

apresenta elementos para que o raciocínio da resposta seja atingido, portanto, exige 

conhecimentos prévios consolidados e/ou pesquisa em materiais impressos 

especializados ou na internet.  

4 - Na atual Divisão Internacional do Trabalho empresas transnacionais de países 

desenvolvidos instalam filiais em países subdesenvolvidos. Cite dois fatores que atraem 

essas empresas. 

Pelo texto base, será necessário à/ao estudante subentender que os “países de 

industrialização tardia” são os “subdesenvolvidos”.  

5 - Leia o Trecho 

Das bananas ao chip 

“No passado, a Costa Rica já foi conhecida como uma ‘república de bananas’. Era uma 

referência ao seu principal produto de exportação. [...] Desde 1996, quando foi escolhida 

para sediar uma das fábricas da Intel, o maior produtor mundial de chips para 

computadores, a Costa Rica ganhou um novo apelido: ‘república do silício’. Trata-se de 

uma alusão à matéria-prima utilizada na produção de chips, os microprocessadores que 

são os cérebros dos PCs. A construção da fábrica mudou o perfil econômico da Costa 



78 

Rica, de país agrícola para industrial. [...] A produção é exportada a fabricantes de 

computadores, sobretudo na Ásia. Atualmente, cerca de 85% dos computadores pessoais 

do planeta acomodam um Pentium em suas entranhas. A opção da Intel pela Costa Rica 

não foi ao acaso. O país é pequeno (do tamanho do Rio Grande do Norte), mas tem uma 

democracia estável e mão-de-obra barata. [...]”.  

O texto desta atividade parece-nos interessante para ilustrar e reforçar o conteúdo em uma 

aula expositiva. Contudo, para esta faixa etária, a atividade proposta, sem orientação do(a) 

professor(a), não parece ser indicada na medida em que a encontramos no Portal do 

Professor do Ministério da Educação (MEC)27 como parte da segunda aula de um plano 

de aulas voltado para o Ensino Médio. 

TELEAULA RELATIVA AO TEMA EM 09/06/2020 

Globalização e Divisão Internacional do Trabalho 20’ 

Ainda que a professora tenha buscado realizar uma contextualização histórica 

apresentando o desenvolvimento do capitalismo em três grandes fases, as lacunas do texto 

não são preenchidas pela teleaula, bem como não são explicados os conceitos 

inadequadamente inseridos no mesmo. Sobretudo, a professora não deu conta do 

principal, o tema da aula: Globalização e Divisão Internacional do Trabalho (DIT). Não 

é explicado o processo de dispersão industrial e as relações geopolíticas envolvidas e 

decorrentes deste processo. Ademais, permanecem as incorreções conceituais e analíticas. 

Sintetizemos através de um slide, que segue abaixo: 

                                                
27 Disponível em: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=25684. Acesso em: 07 

jul. 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=2RINhjRq-KI&list=PLN3vrlnWAJekyCblr-xGBz7MQpEc-mw4D&index=8
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A pergunta ficou tão mal elaborada que a professora se confundiu ao lê-la. Fruto da infeliz 

e errônea tentativa de resumir postagem28 realizada há pouco mais de um ano em um site 

cuja apresentação é “Rede de perguntas e respostas para estudantes de alunos!” (grifo 

nosso)29. 

 

                                                
28 Disponível em: https://elibrary.tips/a-dit-e-hoje-mais-determinada-por-companhias-transnacionais-que-

operam-simultane.html. Acesso em: 11 jul. 2020. 
29 Disponível em: https://elibrary.tips/. Acesso em: 11 jul. 2020. 
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Quanto ao conteúdo em si, mostra-se, para estudantes do 9º ano, inadequado para 

comparar com a “estrutura da antiga Divisão Internacional do Trabalho (DIT)” e 

insuficiente para relacionar com a América Latina.  

 

SEMANA 3 

 

TEMA: Nova Ordem Mundial: Mundializaçao ou Globalização? 

FIQUE POR DENTRO DOS CONCEITOS... 

Além de repetir as definições de Globalização e Mundialização, copiadas literalmente do 

site Nova Escola30, também literalmente copiada do mesmo site é a definição de 

Internacionalização. Por sua vez, os textos sobre Nova Ordem Mundial e Blocos 

Econômicos foram copiados do site Descomplica31. 

Destaquemos primeiro a definição de Internacionalização apresentada: “corresponde ao 

aumento das trocas econômicas envolvendo aspectos políticos e culturais que resultam na 

ampliação das fronteiras nacionais, ou seja, no aumento da extensão geográfica 

(HAESBAERT; LIMONAD, 2007)”. Porém, bem diverso é o que consta literalmente no 

texto dos autores citados: “Internacionalização refere-se simplesmente ao aumento da 

                                                
30 Disponível em: https://novaescola.org.br/plano-de-aula/6002/diferenciar-internacionalizacao-

mundializacao-e-globalizacao. Acesso em: 07 jul. 2020. 
31 Disponível em: https://descomplica.com.br/artigo/nova-ordem-mundial-a-reorganizacao-politica-

internacional/43k/. Acesso em: 07 jul. 2020. 
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extensão geográfica das atividades econômicas através das fronteiras nacionais, não 

constituindo, portanto, um fenômeno novo” (HAESBAERT; LIMONAD, 2007, p. 41)32. 

Para estes autores a internacionalização não envolve “aspectos políticos e culturais que 

resultam [...] no aumento da extensão geográfica”. O restante do texto que está copiado 

no PET mais divaga confusamente do que apresenta uma definição útil para os propósitos 

do tema. 

Por sua vez, o texto sobre Nova Ordem Mundial apresenta abordagem inadequada: “desde 

o fim da Segunda Guerra Mundial, tivemos uma organização política...”. “Tivemos” 

quem? “A ordem multipolar [...] dita que o poder estaria dividido entre diversos países...”. 

Como assim a “ordem multipolar dita”? Acaso é uma lei, uma determinação? “essa 

mudança de uma ordem bipolar para uma multipolar ainda enfrenta críticas”. Não é a 

mudança que enfrenta críticas e sim a interpretação sobre haver uma ordem geopolítica 

multipolar, embora possam e devam ser feitas críticas à ordem geopolítica mundial. 

Já o texto sobre Blocos Econômicos tem uma introdução que, além de não contextualizar 

o processo de formação desta forma de associação entre países, ainda apresenta apenas o 

acrônimo (Benelux) para um acordo econômico entre Bélgica, Holanda (Nederland) e 

Luxemburgo. Sem dizer o que ele significa, nem mesmo indicar os países envolvidos, 

causa mais confusão.  

Ademais, novamente, os conceitos e as caracterizações são apresentados de maneira não 

contextualizada. 

PARA SABER MAIS – Assista ao vídeo de Nova Ordem Mundial – com duração de 

3’30, disponível em: http://g1.globo.com/videos/v/geografia-a-nova-ordem-

mundial/1351388/. Canal G1 em 1 minuto. 

O professor se propõe a apresentar “a diferença da Velha Ordem Mundial para a Nova 

Ordem Mundial”, mas acaba apresentando algumas características de uma e de outra em 

separado e não conseguindo explicar e explicitar as diferenças da Nova em relação à 

Velha, o que prejudica o entendimento. 

ATIVIDADES 

1 - Observe as manchetes. 

                                                
32 HAESBAERT, Rogério; LIMONAD, Ester. O território em tempos de globalização. Etc., Rio de 

Janeiro, v. 1, n. 2, p. 39-52, 2007. Disponível em: https://www.unifal-

mg.edu.br/geres/files/territorio%20globaliza%C3%A7ao.pdf. Acesso em: 07 jul. 2020. 
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A partir da leitura das manchetes classifique-as como globalização, mundialização ou 

internacionalização e explique. 

A atividade é do mesmo site (Nova Escola) de onde foram copiadas as definições de 

Globalização e Mundialização, porém adaptada.  

A manchete que melhor se encaixa no conceito de globalização é “Tragédia no 

Mediterrâneo pressiona UE a tomar atitude sobre tráfico de pessoas” (BBC Brasil, 

19/04/201 (sic)). Em aula expositiva, seria uma oportunidade para problematizar com 

as/os estudantes a globalização “como uma maior integração e intensificação entre os 

países e as pessoas em um processo que abrange aspectos políticos, econômicos e 

sociais”, conforme o conceito apresentado no PET. 

2 - Diante dos usos dos termos globalização, mundialização e internacionalização, qual é 

a diferença entre as expressões? Qual a característica predominante de cada um deles? 

Em nenhum momento se abordou os “usos dos termos”.  

Leia o texto e respondas as atividades 3 e 4. 

Bilge ainda é muito apaixonado por Thereza. Eles se conheceram no cemitério, é 

estranho, mas histórias de amor podem acontecer em qualquer lugar quando se está de 

“coração aberto”. Ele estava lá porque seu tio, Drevin, faleceu aos 73 anos. Foi Drevin, 

que escolheu o nome de Bilge, quando veio da Turquia em 1992 para morar no Brasil e 

fundar o restaurante da família. Já logo na primeira semana Bilge presenteou Thereza 

com uma tulipa, uma planta originária da Ásia Central, mas que muitos associam 

imediatamente a Holanda. Na semana seguinte, já sabendo que a namorada adorava 

doces, presenteou a amada com chocolates da marca Godiva, uma fabricante belga. Na 

loja de produtos importado, escolheu uma caixa com 24 unidades de bombons e uma 

caixinha com cajus inteiros cobertos de chocolate. Bilge achou estranho, um fabricante 

de chocolate belga comercializar um produto tipicamente brasileiro. Mas logo também 

considerou que a Bélgica não cultiva cacau. Antes de pagar pela compra, ficou lá na fila 

imaginando a origem e o destino dos ingredientes das guloseimas que carregava nas mãos. 

Thereza, que sempre foi generosa, também presenteou o namorado no primeiro mês de 

namoro. Comprou uma caixa de charutos cubanos. Apesar de não gostar que ele fumasse, 

ainda mais charuto (considerava o cheiro horrível), queria agradá-lo, afinal, ainda 

estavam no primeiro mês de namoro. E sempre sendo generosos um com o outro, 

continuaram trocando presentes e agrados. Teve perfume francês, relógio suíço, vodca 
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russa e até mesmo um rolo de macarrão italiano que Thereza deu a Bilge, pois ele estava 

ficando especialista em fazer massas. 

3 - Quais dos termos (internacionalização, globalização ou mundialização) melhor define 

as situações vivenciadas no texto por Bilge e Drevin? Explique. 

A atividade é adaptada de uma questão do mesmo site (Nova Escola) de onde foram 

copiadas as definições de Globalização e Mundialização.  

O texto, considerado no âmbito da proposta, apresenta trechos que confundem: “veio da 

Turquia em 1992 para morar no Brasil”; “planta originária da Ásia Central, mas que 

muitos associam imediatamente a Holanda” [à Holanda] (a batata inglesa é americana, 

mas nem por isso se explica a apropriação estrangeira pela globalização); “achou 

estranho, um fabricante de chocolate belga comercializar um produto tipicamente 

brasileiro. Mas logo também considerou que a Bélgica não cultiva cacau”. Nesta última, 

o uso errado da expressão “mas [...] também” complica ainda mais o entendimento. O 

“estranho” já é “um fabricante de chocolate belga comercializar um produto tipicamente 

brasileiro”, não tem nada de “mas também”. Deveria ser algo como “até porque”. 

Enfim e principalmente, nos parece que resposta seja globalização devido à passagem que 

apresenta trânsito mais complexo das matérias-primas e das mercadorias entre os países, 

bem como o processo produtivo fragmentado. Porém, como também a/o estudante pode 

argumentar que o texto apresenta “mudanças, incorporações e assimilação de hábitos e 

costumes de outros lugares” através do consumo de produtos importados ou mesmo 

entender que é internacionalização por enxergar que há apenas “aumento da extensão 

geográfica das atividades econômicas através das fronteiras nacionais, não constituindo, 

portanto, um fenômeno novo” (HAESBAERT; LIMONAD, 2007, p. 41), mais confunde 

que ajuda a perceber as diferenças entre os conceitos.  

4 - Construa uma tabela com os produtos consumidos por Bilge e Drevin e identifique 

seu local de compra e a origem do produto. 

A tabela já está montada para ser preenchida. O local de compra é dado pelo país. Ora, 

pelo contexto da história, todos no Brasil. De novo, mais confusão. 

5 - A Nova Ordem Mundial assinala o fim da bipolaridade entre União Soviética e Estados 

Unidos. Uma das consequências da nova ordem foi a criação de blocos econômicos. 

Pesquise sobre a União Europeia e o Mercosul, considerando o ano de criação, os países, 
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membros [vírgula entre países e membros no original], os acordos estabelecidos entre os 

membros e a situação atual. 

Exige pesquisa em materiais impressos especializados ou na internet. Ademais, pelo 

comando da atividade, em que pese a solicitação de identificar os acordos estabelecidos 

entre os membros e a situação atual, dificilmente as/os estudantes irão perceber que a 

União Europeia e o Mercosul são formas de associação de países completamente 

diferentes. Tenderão a achar que funcionam igualmente, afinal, são blocos econômicos. 

TELEAULA RELATIVA AO TEMA 

Não houve. 

 

SEMANA 4 

 

TEMA: A divisão do mundo em Oriente e Ocidente 

FIQUE POR DENTRO DOS CONCEITOS... 
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O texto é uma colagem de cópias ou adaptações de textos ou trechos de textos encontrados 

em três sites. Os oitos primeiros parágrafos são do site Mundo Educação33. O nono é uma 

adaptação do Nova Escola34. Já o décimo e último parágrafo é do site Super Interessante35. 

Não poderia ser mais desastroso. Ou melhor, poderia, não duvidemos. Mas vejamos o que 

temos por enquanto: a cópia do site Mundo Educação trata da divisão do mundo em Velho 

Mundo, Novo Mundo e Novíssimo Mundo. O pulo para a adaptação do Nova Escola é 

dado da seguinte maneira: “A representação de mundo tal como conhecemos é uma visão 

europeia que divide o espaço mundial em ‘este lado’ e o espaço ‘do outro lado’ da linha. 

Essa divisão em Ocidente e Oriente resume as explicações sobre o mundo colonial”. Se 

estava explicando Velho Mundo, Novo Mundo e Novíssimo Mundo e pula para “este 

lado”/ocidente e “do outro lado”/oriente, então, pela lógica (?) interna do texto, Estados 

Unidos da América (Novo Mundo), Austrália (Novíssimo Mundo) são orientais! Mas é 

mais desastroso que isso: o texto original é dirigido aos(às) professores(as), trata-se de 

orientações sobre como abordar o tema. Aí, onde diz “Explique que o mapa é uma forte 

representação desses pensamentos”, no PET é assim “explicado”: “Nessa perspectiva o 

mapa é uma forte representação desses pensamentos”. Afora caber a pergunta “Qual 

mapa, cara pálida?”. É uma cambalhota e tanto. 

Contudo, a pirueta final é ainda mais desastrosa (não duvidemos nunca). Vejamos: “Para 

entender onde começa e onde termina o Oriente, Moraes explica que é preciso analisar 

onde está o mundo islâmico. De oeste a leste, estende-se desde o Senegal, no oeste da 

África, até às Filipinas, nos limites do Oceano Pacífico. De norte a sul, vai desde o 

Cazaquistão, na Ásia Central, até a área entre a Tanzânia, na África, e a Indonésia, no 

Oceano Índico. Não que todos os países dentro dessa enorme área sejam muçulmanos, 

mas sim de culturas e religiões diferentes das do Ocidente, que é judaico-cristão. Por 

exemplo, Austrália e Nova Zelândia, lá do outro lado, são do Ocidente”. Não que esteja 

                                                
33 Disponível em: https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/a-divisao-mundo-acordocom-visao-

eurocentrista.htm#:~:text=Exerc%C3%ADcios%20de%20Reda%C3%A7%C3%A3o-

,A%20divis%C3%A3o%20do%20mundo%20de%20acordo%20com%20a%20vis%C3%A3o%20eurocen

trista,que%20vivemos%20recebe%20diversas%20regionaliza%C3%A7%C3%B5es.&text=Dentre%20as

%20muitas%20divis%C3%B5es%20que,)%2C%20e%20assim%20por%20diante. Acesso em: 09 jul. 

2020. 
34 Disponível em: https://novaescola.org.br/plano-de-aula/6331/a-visao-eurocentrica-do-mundo-o-

ocidente-o-oriente-e-as-herancas-coloniais#. Acesso em: 09 jul. 2020. 
35 Disponível em: https://super.abril.com.br/blog/oraculo/onde-comeca-e-onde-termina-o-

ocidente/#:~:text=Para%20entender%20onde%20come%C3%A7a%20e,onde%20est%C3%A1%20o%20

mundo%20isl%C3%A2mico.&text=Latic%C3%ADnio%2Dlatitude%2C%20latitude%2Dequador,%C3

%A9%20a%20Linha%20do%20Equador. Acesso em: 09 jul. 2020. 
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errado ou seja mentira, mas na lógica (?) interna do texto do PET é de um descompasso 

que consegue aprofundar a confusão já antes colocada. 

PARA SABER MAIS – Assista ao vídeo – Europa (Eurocentrismo), com duração de 7 

minutos, disponível em: https://www.youtube.com/watch?time_continue=84&v=Vq-

iutr5_5M&feature=emb_logo. Canal Professor Naglini. Nele você compreenderá as 

origens do eurocentrismo e o seus reflexos ainda hoje na organização espacial e cultural 

no mundo. 

Aparte a abordagem eurocentrista para explicar o eurocentrismo, a exposição é voltada 

para candidatos ao ENEM. Pode parecer um detalhe insignificante, mas só de 

“destrinchar” a palavra (“euro” = Europa; “centrismo” = centro) já tonaria o vídeo um 

pouco mais adequado. Seria esclarecedor até para muitos formandos do Ensino Médio. 

ATIVIDADES 

1 - Observe o mapa. 

Mapa colorido, péssimo para impressão em preto e branco. 

a) Circule no mapa o continente europeu. 

OK (ou quase: mapa colorido, péssimo para impressão em preto e branco). 

b) A partir da localização do continente europeu, de que forma esse mapa poderia ser 

usado para legitimar a hegemonia europeia? 

c) Quais continentes você escolheria para colocar no centro do mapa para alterar a 

hegemonia europeia? 

Sem explicação e discussão sobre produção de mapas, muito dificilmente as/os estudantes 

irão alcançar o entendimento sobre a colocação gráfica do continente europeu no centro 

do mapa. Em especial, o item “c” dispensa comentários pelo evidente ridículo. Melhor, 

tentemos responder: todos? 

2 - De que maneira os momentos históricos vividos pela sociedade interferem no espaço 

do globo terrestre? De que maneira o mundo já foi dividido? 

Primeiro, onde está sociedade, pelo contexto, deveria estar ou diferentes sociedades ou 

humanidade. Segundo, onde está globo terrestre (que é uma forma de representação do 

planeta) deveria estar espaço geográfico. Enfim, a última pergunta deveria estar no plural 

e ter especificado sob qual(is) perspectivas o mundo já foi dividido, antes de perguntar de 



87 

que maneira. Feitas as ressalvas, vamos lá. Pelo texto, no máximo se chega a uma resposta 

eurocentrista. 

Observe a charge e responda as atividades 3 e 4. 

 

3 - Qual a relação estabelecida entre os povos? Quem são esses povos? 

Não há elementos suficientes no texto para responder. Portanto, exige conhecimentos 

prévios consolidados e/ou pesquisa em materiais impressos especializados ou na internet.  

4 - Explique o contexto histórico destacando (sic) na charge, bem como as relações sociais 

estabelecidas? 

Não há elementos suficientes no texto para responder. Portanto, exige conhecimentos 

prévios consolidados e/ou pesquisa em materiais impressos especializados ou na internet. 

5 - Na perspectiva geográfica[,] qual o meridiano que divide a Terra em Oriente e 

Ocidente[,] ou seja, leste e oeste? Escreva a qual ou quais porções pertencem cada 

continente. 

Afora estar faltando duas vírgulas na pergunta, quando finalmente o objeto do 

conhecimento proposto é abordado diretamente, o é pela maneira mais rudimentar. Esta 

até poderia ser uma primeira atividade seguida de outras que fossem problematizando a 

divisão em oriente/leste-ocidente/oeste. Claro, baseadas em um texto idem. 

TELEAULA RELATIVA AO TEMA 

Não houve. 
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ANÁLISE DO PLANO DE ESTUDO TUTORADO DE GEOGRAFIA 

1º ANO DO ENSINO MÉDIO36  

 

 O material analisado apresenta vários problemas já apontados por professores e 

pesquisadores da área de educação. No caso do material da 1ª série do Ensino Médio de 

Geografia, os problemas como ausência de referências e autoria dos textos e questões 

copiadas de vários sites se repetem. Segue alguns exemplos abaixo. 

 

 

 Semana 1 

 

• O texto introdutório “FIQUE POR DENTRO DOS CONCEITOS” é uma cópia 

do texto do site Proenem (www.proenem.com.br/blog/enerm/fontes-de-

energias/); 

 

• Na primeira questão foi utilizada uma charge da prova da PUCRJ 2013 e não tem 

referência; 

 

• A segunda questão é uma adaptação do vestibular da Fundação Getúlio Vargas 

(FGV) 2012.Também não foi feita nenhuma referência; 

 

• O texto base para a resolução das questões 3 e 4, é uma questão do ENEM 2011 

(questão 80). Sem referência. 

 

 Semana 2 

  

• O texto “GEOPOLÍTICA DO PETRÓLEO” é uma cópia do site 

www.m.mundoeducacao.uol.com.br. 

  

• As tabelas e o mapa foram retirados do site da ANEEL 

(http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/atlas/pdf/07-Petroleo(2).pdf) e não consta 

                                                
36 Elaborado por Derly Fontes e Rafael Goulart. Professores de Geografia da Rede Municipal de Belo 

Horizonte e Estadual de Minas Gerais. Associados da Seção Local Belo Horizonte 

http://www.proenem.com.br/blog/enerm/fontes-de-energias/
http://www.proenem.com.br/blog/enerm/fontes-de-energias/
http://www.m.mundoeducacao.uol.com.br/
http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/atlas/pdf/07-Petroleo(2).pdf
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a referência. 

 

  

 Semana 3 

 

• O texto introdutório “A Ordem Ambiental Mundial” é uma cópia do primeiro 

capítulo da tese de doutorado 

https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/tde-03072006-

122302/publico/Capitulo1.pdf, RIBEIRO, Wagner Costa, 2001. 

 

• A introdução da primeira atividade é uma cópia da questão 81 do ENEM 2009, 

houve falhas no tratamento das fontes. 

 

• A tabela e o texto indicado para responder as questões 2 e 3 são do ENEM 2007, 

houve falhas no tratamento das fontes 

 

• A atividade 5 (página 95) está confusa e reduz a explicação da difusão do vírus 

(Covid-19) a uma alimentação não convencional.  

 

 

Semana 4 

 

• O texto introdutório com o tema Protocolo de Kyoto foi copiado do site do 

Ministério do Meio Ambiente https://www.mma.gov.br/clima/convencao-das-

nacoes-unidas/protocolo-de-

quioto.html#:~:text=O%20Protocolo%20de%20Quioto%20constitui,hist%C3%

B3ricos%20pela%20mudan%C3%A7a%20atual%20do. 

• A charge da página 101 apresentou falha no tratamento de fonte.  

• Os textos e charges apresentados não oferecem ao estudante material necessário 

para a explicação dos processos apontados para a resolução da atividade 4 

(página 102). 

  

 

https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/tde-03072006-122302/publico/Capitulo1.pdf
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/tde-03072006-122302/publico/Capitulo1.pdf
https://www.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas/protocolo-de-quioto.html#:~:text=O%20Protocolo%20de%20Quioto%20constitui,hist%C3%B3ricos%20pela%20mudan%C3%A7a%20atual%20do
https://www.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas/protocolo-de-quioto.html#:~:text=O%20Protocolo%20de%20Quioto%20constitui,hist%C3%B3ricos%20pela%20mudan%C3%A7a%20atual%20do
https://www.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas/protocolo-de-quioto.html#:~:text=O%20Protocolo%20de%20Quioto%20constitui,hist%C3%B3ricos%20pela%20mudan%C3%A7a%20atual%20do
https://www.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas/protocolo-de-quioto.html#:~:text=O%20Protocolo%20de%20Quioto%20constitui,hist%C3%B3ricos%20pela%20mudan%C3%A7a%20atual%20do
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ANÁLISE DAS VIDEOAULAS E PLANO DE ESTUDO TUTORADO DE 

GEOGRAFIA  

2º ANO DO ENSINO MÉDIO37 

 

MATERIAL ANALISADO: VIDEOAULAS. 

TEMA: O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO MUNDIAL 

“Surgimento das cidades: dois fatores: sedentarismo e desenvolvimento agrícola.”  

A professora fala dos fatores de formação das cidades, mas não diferencia os processos, 

dá a idéia de que isso foi de mesmo modo em todas as localidades. Segundo, ela não 

aborda tal processo em uma concepção mais ampla, da divisão do trabalho. 

34min53s Coloca o processo de expulsão do campo, e conseqüente êxodo rural, na 

primeira revolução industrial como resultado da mecanização do campo. Mas não aborda 

o processo de cercamento dos campos, fator preponderante. Parece que ela trata o êxodo 

rural de forma esvaziada, não situando como cada processo ocorre distintamente, e 

determinado país e momento da história. 

Sobre os diferentes processos de urbanização, em países desenvolvidos e países 

subdesenvolvidos (35min35s) a professora generaliza as características de cada uma. 

Desenvolvidos: “forma lenta e gradual” e ligada ao processo de mecanização do 

campo. Tal caracterização temporal é determinística, generalista e desconsidera que os 

problemas decorrentes da conformação de um espaço urbano-industrial, como um 

vertiginoso crescimento populacional em curto espaço de tempo em contraposição da 

ausência de infraestruturas urbanas básicas, também ocorreu em um primeiro momento 

das cidades inglesas. Tal processo produziu um espaço urbano-industrial insalubre e 

poluído. Isso demonstra que tais problemas são uma condição do processo de urbanização 

promovido pela industrialização via modo de produção capitalista em que a lógica da 

produção industrial subordina o espaço da cidade a suas necessidades, de circulação e 

consumo. Destaca-se dessa forma que tais contradições em realidade são inerentes ao 

processo (CARLOS, 1997). O que acontece é que o processo de 

industrialização/urbanização de suas cidades aconteceu nos séculos XVIII e XIX, em um 

                                                
37 Parecer elaborado por Albert Milles de Souza e Ricardo Antônio Santos da Silva.. Professores da Rede 

Estadual de Ensino de Minas Gerais e Associados da Seção Local - Juiz de Fora. 
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contexto de menor nível de desenvolvimento tecnológico do que o atual e de uma menor 

população mundial, o que permitiu certa organização no processo, um planejamento 

urbano.  

Em contraposição, suas contradições se deram em maior grau e intensidade os 

diferentes momentos de industrialização pelo mundo.  

Nos países subdesenvolvidos a professora no vídeo usa por argumento que nossa 

urbanização foi “natural” sem acompanhamento e acontecendo ao acaso. Primeiro tal 

compreensão, termo utilizado, é insuficiente e errônea ao se analisar um processo 

histórico geográfico. Em prosseguimento, diferentemente do argumentado, já desde o fim 

do século XIX há no país projetos de intervenções urbanas, como os planos de 

melhoramentos materializados nas reformas urbanas, que já se caracterizavam enquanto 

ações de planejamento urbano. No período de 1950, 1960, de predominância da 

urbanização brasileira, em nosso país já se debatia uma ações nítidas de planejamento 

urbano, definidas como tal, expressas no Urbanismo e nos Planos diretores. Fazemos tal 

esclarecimento para sustentar que não é um processo “natural”, ou “descontrolado”, 

“desassistido” que será responsável pelas contradições encontradas no espaço urbano. 

Mas sim que as ações tomadas sobre o mesmo não foram necessariamente em direção a 

sanar a falta de moradia ou saneamento básico – problemas comuns e centrais à época –, 

mas sim restrito a um suporte ao desenvolvimento das forças produtivas, às indústrias, 

através de uma garantia de infraestrutura e redes de transporte. (VILLAÇA, 1999). Tais 

fatores foram comuns, guardadas suas especificidades, às grandes cidades da América 

Latina. 

38min, a professora em continuidade aos problemas decorrentes de uma urbanização 

acelerada e “desplanejada” apresenta conseqüências como segregação socioespacial, 

favelização, problemas ambientais urbanos. Todavia ela não precisa como cada um se 

conformou: em qual espaço urbano tais problemas são mais decorrentes (Metrópoles, 

cidades médias, cidades pequenas...?); não caracterizou o momento histórico e seus 

condicionantes na cidade, nem os agentes que o produziram ou negligenciaram. Análises 

rasas.  

49min26s,Propõem-se a sustentabilidade como alternativa as contradições da cidade, mas 

sem problematizar o termo. Acselrad (2008) argumenta que a sustentabilidade como 

possuidora de “categorizações socialmente esvaziadas”. Em suma, uma inovação 

discursiva com um caráter de dissimulação do real, teleológicos, sem  uma capacidade de 
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intervenção sociopolíticas as quais se propunham, em suma, encerravam-se em si 

mesmos. 

Em sua conclusão ela trás elementos que teoricamente sintetizariam os conteúdos que 

foram abordados, mas na realidade, tais sínteses não foram desenvolvidas ao longo da 

aula. Isso muito possivelmente pelo tempo destinado para tal. 

DIA: 09/06/2020 

TEMA: URBANIZAÇÃO E SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL 

24min23s, coloca que o problema da segregação socioespacial é conseqüência de uma 

urbanização acelerada e concentrada nos países periféricos. Um equívoco, pois considera 

que em países desenvolvidos não houve esses processos (favelização, gentrificação, 

periferização).  Compreensão determinística. 

Destacando, sobre a “Gentrificação” há uma imprecisão sobre a leitura do 

processo, pois a mesma não é só ocasionada pelo poder privado, mas pode ser em 

conjunto com o poder público. Aqui, dicotomia “público x privado” não é só nos agentes 

que promovem tal processo (pois como já dito, há participação do poder público), mas 

sim no favorecimento, restrito a poucos agentes produtores do espaço urbano, sobretudo 

os proprietários de terra e setor imobiliário. Acontece que a valorização da localidade ou 

imóvel é inevitável com as melhorias provenientes da revitalização, pois sua lógica, a que 

rege a produção do espaço urbano no geral, é uma lógica privatista em que o acesso a 

terra urbana é condicionado à condição de oferta x procura e localização. Então, 

inevitavelmente, seja pelo estado, pelos setores privados ou pela articulação entre ambos, 

haverá esse enobrecimento. Com isso, tal lógica só pode ser rompida se o Estado, para 

além de agente promotor das melhorias, agisse de mesmo modo como regulador do solo 

urbano, como por exemplo, controlando seu valor (terreno, imóveis e aluguéis) bem como 

também os valores dos serviços prestados na localidade. Enquanto estratégias possíveis 

para tal têm a legislação urbanística, com o estatuto das cidades, a possibilidade de criação 

de leis de uso e ocupação do solo que combatam tal processo (e que já estão previstas, 

sinalizadas no Estatuto das Cidades) e ainda ferramentas como o plano diretor e os planos 

setoriais (habitação, mobilidade). 

DIA 23/06/2020 

TEMA: RESUMO DO CONTEÚDO ABORDADO (sem conteúdo do 2º ano). 
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CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

 Acerca do material analisado, percebe-se que o conteúdo ministrado é 

demasiadamente resumido, muito provavelmente pelo tempo disponibilizado para 

abordagem. Em duas aulas de cerca de 20 minutos são abordados temas concernentes ao 

período de um mês de aulas (oito aulas, de 50 minutos cada). Tal fato compromete uma 

compreensão mais concisa, precisa, dos processos e conseqüências da urbanização.  

Encontra-se com isso análises rasa, sem exemplificações ou explicações que possibilitem 

maior apreensão do conteúdo, podendo comprometer desse modo seu o objetivo didático-

pedagógico. Há também um elevado grau de leituras determinísticas, desconsiderando as 

particularidades geográficas, históricas e sociais de cada contexto onde se presenciam, 

transmitindo a idéia de uniformidade e indiferenciação.  

Presenciaram-se também algumas imprecisões teórico-conceituais como acerca 

do processo de gentrificação e também sob o modo como as cidades irão se conformar, 

suas determinações, a partir da industrialização.  

Não foram disponibilizadas fontes sobre o material usado para preparação das 

aulas. 

Devido ao seu grau de generalização indica-se utilizar o material somente como 

conteúdo complementar, uma possível revisão, qualitativamente o mesmo é insuficiente 

para a substituição de aulas presenciais. 
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PARECER DA VIDEOAULA SOBRE O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO 

MUNDIAL  

DISPONÍVEL EM: https://www.youtube.com/watch?v=jKIiHYzRXmg 

  

Entre os minutos 11’30″ e 11’:50″, a professora de geografia, ao apresentar um quadro 

relacionado entre Urbanização e Industrialização, comete um erro na análise 

comparativa dos processos históricos, nos induzindo a entender que o fim da Idade 

Média, está associado ao processo de mecanização das técnicas no meio rural. O que 

produziu o êxodo rural, na transição da idade de média para a modernidade, foi o 

processo de cercamento dos campos, que resultou na expropriação do camponês em 

relação à terra. A mecanização do campo descrita pela professora é datada da chamada 

Revolução Técnico-Científica, de meados do século XX, que a partir da qual se 

introduziu modernas técnicas na produção agropecuária. Mais adiante, essas inovações 

desenvolvidas especificamente no campo, receberam o nome de Revolução Verde, no 

final dos 1950.  

PARECER DA VIDEOAULA SOBRE METROPOLIZAÇÃO E HIERARQUIA 

URBANA 

DISPONÍVEL EM: 

https://www.youtube.com/watch?v=72zZ1iRyx8w&feature=emb_logo  

Entre os minutos 8’00” e os minutos 8’10″, a professora de geografia utiliza o conceito 

de rugosidade espacial como sinônimo de rugosidade mecânica, atribuindo sua 

definição como dificuldade ou lentidão nos fluxos de mercadorias e pessoas, entre cidades 

de uma mesma rede urbana. Trata-se de uma apropriação indevida, pois em geografia, o 

conceito de rugosidade espacial está associado às ações humanas impressas ao longo 

do tempo histórico, através de formas produzidas por processos sociais anteriores, 

que se materializam no tempo presente. Santos (2006) aborda a rugosidade espacial 

como expressão da acumulação desigual dos tempos, em que as formas e ações de 

tempos pretéritos são indissociáveis na materialidade do espaço cotidiano. Neste 

caso, não se utiliza o conceito como capacidade de fluidez dos objetos que se deslocam 

de um lugar para outro, conforme tipicamente, se apregoa na mecânica dos fluídos.  

https://www.youtube.com/watch?v=jKIiHYzRXmg
https://www.youtube.com/watch?v=72zZ1iRyx8w&feature=emb_logo
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PARECER A RESPEITO DO PLANO DE ESTUDOS TUTORADO – MATERIAL 

IMPRESSO 

SEMANA 1 

Na página 66, segundo fragmento, a arguição sobre as diferenças no processo de 

urbanização entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos é insuficiente, pois não 

menciona a política do Welfare State, como condição fundamental para se analisar tais 

disparidades de condições de desenvolvimento do capitalismo urbano-industrial, bem 

como, nos modos de intervenção do Estado em lidar com os problemas socioambientais 

decorrentes. A análise dos investimentos públicos feitos pelos países desenvolvidos na 

reestruturação das cidades, em termos dos serviços urbanos e da flexão da economia, são 

fundamentais para se estabelecer uma diferenciação dos fenômenos de urbanização nos 

dois grupos de países, permitindo um melhor entendimento da readequação do 

planejamento e das políticas urbanas destinadas a este fim. Ainda na mesma página, no 

5º fragmento, incorre-se no mesmo erro da videoaula sobre urbanização mundial, ao não 

se contextualizar historicamente o êxodo rural, permitindo entender que o processo 

ocorreu de forma idêntica em períodos históricos diferentes.  

Na página 67, apresenta-se um mapa ilegível de urbanização, tornando impossível sua 

interpretação para resolução da atividade 3. Na mesma questão, se pede exemplos de duas 

megacidades por continente, mesmo na Oceania não existindo cidade com mais de 10 

milhões de habitantes.  

Na página 68, na questão 4, não se especifica o critério de classificação das cidades 

brasileiras, portanto admitindo-se mais de uma resposta. Pode-se classificar as cidades 

brasileiras quanto aos diferentes níveis da hierarquia urbana (de cidade local a 

megalópole) ou em relação a função da cidade (político administrativa, turística, religiosa, 

industrial, portuária etc.).  

SEMANA 2 
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Na página 70, no fragmento intitulado “Reflexões sobre o Turismo”, não é a referência 

de CRUZ (2001)38, podendo-se caracterizar como plágio. Além disso, não se utilizou a 

adaptação de uma escrita mais adequada ao 2ºAno do Ensino Médio, tornando o 

fragmento ainda mais inadequado aos objetivos do processo de ensino e aprendizagem.  

De modo geral, o texto-chave (p.69-70) apresentado como proposta de leitura para 

resolução das questões, é insuficiente para fundamentar o(a)aluno(a) nas atividades de 1 

a 5.  

SEMANA 3  

Nas páginas 75 e 76, a referência de consulta bibliográfica é somente via link, deixando 

excluído o(a)aluno(a) que recebeu o material impresso.  

SEMANA 4 

Na página 77, primeiro fragmento do item “Segregação Espacial”, utiliza-se como 

exemplo do processo, a expressão “áreas de invasão”, podendo admitir interpretação 

ideológica, já que invadir refere-se ao ato de roubar ou usurpar um imóvel alheio. Sugere-

se a utilização do termo “Ocupação Urbana”, uma vez que é considerada uma prática 

legítima de grupos sociais excluídos para garantir o DIREITO UNIVERSAL À 

MORADIA e a FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE, conforme prescrito na 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, via ESTATUTO DAS CIDADES.  

Na página 79, a atividade 5 solicita aos alunos a fazerem uma descrição do cotidiano de 

um morador de uma capital, desconsiderando o local de vivência dos demais 852 

municípios que formam o estado de MG.  

Pelos argumentos supracitados NÃO RECOMENDO a utilização deste material 

didático, como proposta emergencial aos alunos do ENSINO MÉDIO DA REDE 

ESTADUAL DE MG.  

 

 

                                                
38    CRUZ, Rita de Cássia. Política de Turismo e Território. São Paulo: Contexto, 2000; MOLINA & 

SERGIO. Turismo e ecologia. Bauru: EDUSC, 2001; PORTUGUEZ, Anderson P. Consumo e 

espaço: turismo, lazer e outros temas. São Paulo: Roca, 2001; RODRIGUES, Adyr B. Turismo e 

espaço: rumo a um Conhecimento Transdisciplinar. São Paulo: Hucitec, 1998. Disponível em: 

https://fdocumentos.tips/document/por-que-ensinar.html. Acesso em junho de 2020. 
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ANÁLISE DO PLANO DE ESTUDO TUTORADO DE GEOGRAFIA 

3º ANO DO ENSINO MÉDIO39 

 

Semana I – Eixo temático: Os cenários de globalização e fragmentação; Tema/Tópico: 

As novas fronteiras do capitalismo global: os territórios nas novas regionalizações/ 

Globalização e regionalização; Habilidade(s): Reconhecer as novas ordens e desordens 

política, econômica e cultural decorrentes das relações de poder em diferentes formas de 

regionalização do espaço mundial, tais como: bloco econômicos, aglomerados de 

exclusão asiáticos, africano, latino-americano; territórios múltiplos do terrorismo e 

genocídio; Conteúdos relacionados: Novas ordem mundial; O enfraquecimento das 

antigas potências e a descolonização; o mundo bipolar; A ordem econômica dos 

megablocos econômicos; Interdisciplinaridade: O trabalho com a habilidade favorecerá 

o desenvolvimento da Competência Específica da área de Ciências Humanas na BNCC 2 

que pressupõe que o estudante seja capaz de comparar e avaliar a ocupação do espaço, a 

delimitação de fronteiras e o papel de agentes (atores sociais) responsáveis pelas 

transformações. 

Iniciando a exposição do conteúdo de maneira rasa, o material apresentado pela 

Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais faz uma generalização absurda ao 

reduzir o debate sobre os cenários da globalização à Nova Ordem Mundial na primeira 

semana, apontando as alterações na organização política no período do pós-guerra sem 

aprofundar na discussão de quais alterações foram essas, subjugando as alterações 

espaciais a mera abstração do período no tempo. Em um salto finalizador, passa para as 

mudanças políticas do final do século XX, onde houve de fato uma nova organização na 

maneira de se fazer política e alteraram-se modos de produção em todo o mundo, 

marcando como evento principal o esfacelamento da União Soviética e a explosão de uma 

corrida para o controle das técnicas mais avançadas de produção e controle financeiro de 

mercado. Caracterizando, assim, a Nova Ordem Mundial como o processo de 

multipolaridade que foi evidenciado nas relações econômicas que se desenvolveram por 

tais avanços técnicos-científicos-informacionais o material segue para exposição dos 

blocos econômicos apenas elencando as características de proteção e fortalecimento 

econômico sem mais apontamentos sobre funções e atuação.  

                                                
39Elaborado por André Lucas, Iale Rezende e Vitor Gomes. Professores da Rede Estadual de Minas 

Gerais e Associados da Seção Local - Belo Horizonte 
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Relembrando que o tema principal apontado no cabeçalho do material se 

referência nas novas fronteiras do capitalismo global, pressupondo que partiriam das 

questões dos territórios e das novas regionalizações, o material de exposição do conteúdo 

desloca a própria discussão da globalização como secundária, ilustrando de maneira 

simplória a expansão dos sistemas financeiros, com destaque para a década de 80, em um 

claro sinal de centralizar o neoliberalismo como conceito a se memorizar e resgatando os 

pressupostos mais superficiais, tanto da expansão das relações, como dos governos que 

adotaram tais medidas. Nenhuma discussão crítica é feita a cerca de tal desdobramento 

econômico político, nem mesmo nenhuma menção ao próprio desenvolvimento destes 

conceitos no espaço, novamente trazendo uma abstração descolada do objeto em estudo, 

apenas recortando-o temporalmente. Fechando a exposição, cada vez mais se vê que além 

de buracos propositais na discussão apresentada, erros absurdos são colocados, como 

alocar o Banco Mundial como uma subdivisão da Organização das Nações Unidas, além 

de expor um ressentimento a ONU reproduzindo a fraseologia de que o órgão é limitado, 

mas não mostra nenhuma de tais limitações. 

Os vídeos para saber mais são matérias simples e pouco acrescentam, sendo, como 

toda a discussão proposta até então, descolada de uma construção crítica para favorecer o 

entendimento e a habilidade das alunas e alunos de reconhecer as relações de poder nas 

diferentes formas de regionalização dentro do processo de globalização. Sem contar que 

tais indicações tem validade apenas para os alunos que estão em acesso direto à internet, 

impossibilitando que materiais adicionais cheguem às alunas e aos alunos que tem o 

material impresso. 

As atividades: 1) a primeira atividade é apenas um exercício de pura memorização 

e transposição das exposições feitas no material; 2) em um mapa mal elaborado, pede-se 

que realize a explicação da divisão do mundo, considerando a obsolescência da 

caracterização de ‘primeiro mundo’, ‘segundo mundo’ e ‘terceiro mundo’, sem ao menos 

explicar que houve essa caracterizações do mundo anteriormente, quer que se apresente 

a nova divisão mundial; 3) esta terceira pergunta apenas da continuidade a análise do 

mapa mal elabora, pedindo para alocar o Brasil na caracterização que se propõe o 

material; 4) Em uma análise de charge, a quarta pergunta pede para resgatar o contexto 

geopolítico de ameaça nuclear, ampliando a pergunta para uma pesquisa dos períodos de 

conflito entre os países que chegaram, ou ameaçaram a utilização de armas nucleares; 5) 

A quinta pergunta afirma que ainda vivemos tais ameaças, sem ao menos apresentar 
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nenhuma material para quem faz o exercício possa se localizar e pede para que o aluno 

exemplifique tal ameaça. 

Semana II - Eixo temático: Os cenários de globalização e fragmentação; Tema/Tópico: 

As novas fronteiras do capitalismo global: os territórios nas novas regionalizações/ 

Globalização e regionalização; Habilidade(s): Reconhecer as novas ordens e desordens 

política, econômica e cultural decorrentes das relações de poder em diferentes formas de 

regionalização do espaço mundial, tais como: bloco econômicos, aglomerados de 

exclusão asiáticos, africano, latino-americano; territórios múltiplos do terrorismo e 

genocídio; Conteúdos relacionados: Novas ordem mundial; O enfraquecimento das 

antigas potências e a descolonização; o mundo bipolar; A ordem econômica dos 

megablocos econômicos; Interdisciplinaridade: O trabalho com a habilidade favorecerá 

o desenvolvimento da Competência Específica da área de Ciências Humanas na BNCC 2 

que pressupõe que o estudante seja capaz de comparar e avaliar a ocupação do espaço, a 

delimitação de fronteiras e o papel de agentes (atores sociais) responsáveis pelas 

transformações. 

Buscando aprofundar nas discussões a cerca do conceito de globalização, o 

material começa contextualizando a expansão da integração das relações mundiais 

envolvendo a economia, a cultura, a informação e o fluxo de pessoas. Não adentra em 

questões críticas ao fenômeno e dá a entender que tal processo é contínuo e integra a 

totalidade das regiões. Resgata na mundialização promovida pelas grandes navegações o 

processo de expansão e encurtamento de espaços equivocadamente e sinaliza que o 

conceito só ganharia notoriedade na década de 1980, sendo que o fenômeno acompanha 

a elaboração das relações desenvolvidas e ilustradas em tal década enquanto conceito. 

Para exemplificar a integração das relações mundiais, aqui é exposto o 

desenvolvimento das empresas transnacionais, repercutindo a instalação de filiais de 

empresas dos países desenvolvidos em países subdesenvolvidos para aproveitar das 

condições de baixo desenvolvimento da infraestrutura, mão-de-obra barata, potencial 

mercado consumidor e isenção de impostos. Novamente, nenhum ponto crítico é 

desenvolvido na apresentação das questões de desenvolvimento das empresas 

transnacionais e reduz a discussão da instalação de suas filiais como um processo que, 

simplesmente, acompanha a globalização, quantificando e apresentando as principais 

marcas representantes de tais instituições. 
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As atividades: 1) esta primeira atividade consiste em apenas localizar, nas 

mercadorias, seu país de fabricação e indica-los na tabela; 2) o segundo exercício resgata 

as informações elaboradas na tabela e a partir da construção de uma legenda indicar no 

mapa em qual a origem de cada mercadoria; 3) esta pergunta busca traçar um paralelo na 

construção da ideia de isolamento com a questão da globalização, podendo criar uma 

pequena confusão ao se considerar o contexto de pandemia em que estamos inseridos; 4) 

Em uma análise de interpretação da canção de Arnaldo Antunes se buscam as principais 

atuações e a função das empresas transnacionais; 5) Sem conexões diretas com as 

discussões apresentadas pelo conteúdo do tema, se resgata nos versos da música uma 

questão sobre o fluxo de mobilidade, sendo destacado na canção a questão dos refugiados 

de guerra.   

Semana III - Eixo Temático: Os cenários da Globalização e Fragmentação; 

Tema/tópico: As Novas Fronteiras do Capitalismo Global: os Territórios nas Novas 

Regionalizações/Globalização e regionalização; Habilidades (s): Reconhecer as novas 

ordens e desordens política, econômica e cultural decorrentes das relações de poder em 

diferentes formas de regionalização do espaço mundial, tais como: blocos econômicos; 

aglomerados de exclusão asiático, africano, latino-americano; territórios múltiplos do 

terrorismo e do genocídio; Conteúdos relacionados: Regionalização e mercados; 

globalização e flexibilização das economias nacionais; o papel das transnacionais; 

Privatizações; Interdisciplinaridade: O trabalho com a habilidade favorecerá o 

desenvolvimento da Competência Específica da área de Ciências Humanas na BNCC 2 

que pressupõe que o estudante seja capaz de comparar e avaliar a ocupação do espaço, a 

delimitação de fronteiras e o papel dos agentes (atores sociais) responsáveis pelas 

transformações. 

O texto apresentado na seção analisada é uma mera cópia do site ‘Mundo Educação Uol’ 

(https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/globalizacao-meio-ambiente.htm) e que 

não apresenta nenhuma referência bibliográfica. Quanto ao conteúdo discutido no texto, 

percebem-se simplificações que podem levar a erros conceituais no âmbito da Geografia, 

como a naturalização do processo de Globalização enquanto único caminho de 

desenvolvimento possível, em que alguns países já vivenciaram várias etapas desse 

desenvolvimento (países ricos) e outros ainda encontram-se em estágios primários de 

desenvolvimento (países pobres). Ademais, durante a leitura é possível perceber que o 

conceito de "desenvolvimento sustentável" é apresentado como a solução para os 
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problemas oriundos da globalização do capitalismo, contudo, não há um aprofundamento 

na discussão sobre o que seria esse "desenvolvimento sustentável". Ainda, esses 

problemas, chamados no texto de "problemas socioambientais urbanos", são enumerados, 

porém, sem nenhuma explicação de como são causados e/ou como amenizá-los. Além 

disso, não há uma crítica ao processo de expansão da produção dos países ricos em países 

pobres (abertura de filiais de empresas multinacionais), o que seria imprescindível, uma 

vez que os problemas socioambientais também são resultados da produção industrial 

nesses países subdesenvolvidos. Em suma, percebe-se a insuficiência do texto para 

debater a questão ambiental no contexto da Globalização.  

O vídeo indicado no PET (p. 95) é um resumo de coisas que não se explicam e pode 

causar confusão nas e nos estudantes, uma vez que são apresentados vários dados e 

imagens que necessitam de uma intermediação sejam do professor/professora e/ou de 

colegas de turma, para melhor entendimento.   

De forma geral, as atividades não apresentam maiores dificuldades de serem realizadas. 

Porém, para as atividades de 3 a 5 têm como base de consulta uma tabela de 1998, com 

dados defasados. 

Semana IV – Eixo Temático: Os cenários da Globalização e Fragmentação; 

Tema/Tópico: As Novas Fronteiras do Capitalismo Global: os Territórios na Novas 

Regionalizações/Globalização; Habilidade (s): Reconhecer as novas ordens e desordens 

política, econômica e cultural decorrentes das relações de poder em diferentes formas de 

regionalização do espaço mundial, tais como: blocos econômicos; aglomerados de 

exclusão asiático, africano, latino-americano; territórios múltiplos do terrorismo e do 

genocídio; Conteúdos relacionados: Blocos econômicos; Acordos entre os blocos; 

Interdisciplinaridade: O trabalho com a habilidade favorecerá o desenvolvimento da 

Competência Específica da área de Ciências Humanas na BNCC 2 que pressupõe que o 

estudante seja capaz de comparar e avaliar a ocupação do espaço, a delimitação de 

fronteiras e o papel dos agentes (atores sociais) responsáveis pelas transformações. 

Todo o texto desta semana IV do material é uma cópia de diversos sites e começos de 

questões de vestibulares e não apresenta em nenhum momento alguma referência além 

de ser um texto muito básico para um assunto tão importante dentro do terceiro ano do 

Ensino Médio Regular. É necessário um maior aprofundamento dentro das classificações 

dos blocos econômicos, o que o Plano de Estudos Tutorado não mostra em nenhum 
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momento simplificando conceitos chaves sobre este assunto. Não se estabelece relação 

alguma entre o início do material e o seu fim o que acaba o deixando vazio e, como já 

dito, simplificado. O vídeo da página 99 faz o toda esta semana tenta fazer com o conteúdo 

em si: uma simplificação de conceitos e assuntos os quais poderiam ser tratados com 

maior cuidado e tempo, visto que, em 25 minutos, como as vídeo aulas apresentam, este 

assunto será tratado de forma inconsequente. 

Os exercícios são básicos e trazem alguns assuntos que não estão no PET e uma imagem 

sem referência, como no caso do exercício número um enquanto os exercícios quatro e 

cinco poderiam ser melhor elaborados e tratados durante todo o material, algo que não é 

feito. 

 

 

 

 


