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Resumo:  

 

Um dos conteúdos básicos da disciplina de 

Geografia é a paisagem percebe-se que ao ser 

estudada no Ensino Fundamental, não se dá a 

importância necessária e um aprofundamento 

maior no estudo da paisagem do espaço vivido 

pelo aluno que é o seu município. Uma 

abordagem e uma reflexão mais sistemática nesse 

sentido poderiam contribuir muito para que os 

estudantes conheçam como ela era constituída e 

as alterações que sofreu ao longo do tempo, 

porque ocorreram essas alterações e como as 



pessoas que viveram antes, nesse espaço se 

relacionaram com ele, quais as conseqüências da 

atuação do homem nesse local e que o trabalho e 

as necessidades humanas são responsáveis pela 

construção e reconstrução da paisagem do 

espaço onde se vive. 
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APRESENTAÇÃO DA UNIDADE 
 

 
Esta unidade propõe a leitura de textos de autores que apresentam diferentes 

conceitos para o tema paisagem, como também oportuniza reflexão sobre a 

constante mudança que ocorre nela, sobre esse aspecto Milton Santos(1982), revela 

o conceito de paisagem como algo não estanque no espaço, e sim que a cada 

período histórico altera, renova e adapta para atender os novos paradigmas do 

modo de produção social. Ainda sobre as constantes modificações que ocorrem na 

paisagem enfatiza Beringuier (1991).: 

 

[...] a paisagem que vemos hoje não será a que veremos amanhã e nem tão 

pouco é a que foi vista ontem, pois a paisagem é produzida e reproduzida 

no decorrer do tempo, através da ação do homem e da sociedade sobre o 

território, levando-se em conta que cada ator social tem seu tempo próprio 

no espaço. 

 

Ainda para Beringuier (p.7,1991): 

 

A paisagem é, por conseguinte objeto, concreto, material, físico e afetivo e é 

percebida através dos seus elementos, pelos nossos cinco sentidos, é 

sentida pelos homens afetivamente e culturalmente. oferecendo, portanto 

aos alunos elementos que vão subsidiar a reflexão da compreensão que 

eles já possuem sobre esse conteúdo e possam construir os seus próprios 

conceitos. 

 

Além dessas leituras esta unidade pretende, também, apresentar sugestões 

de atividades que possam ser aplicadas, no ensino aprendizagem desse tema como: 

observação e leitura de imagens da paisagem do município; observação e 

conhecimentos sobre o solo em diversos locais do município; observação e 

conhecimentos sobre a cobertura vegetal de diversos locais do município; visita ao 

horto florestal para conhecer vegetais que formavam a vegetação nativa do 

município; palestra com técnicos do IAP para a identificação de áreas de 

reflorestamento ou que possam ser reflorestada, orientação do IAP para plantação 

de uma mata em área a ser reflorestada e uma exposição na escola de tipos de 

solo, rochas recolhidos nas aulas de campo e diversas fotos da paisagem local e a 



plantação de uma pequena mata com mudas de espécies nativas da região. 

 

 

 

 

 

Objetivo Geral 

 

 

 

Ao propor a investigação da paisagem natural do município de Jacarezinho e 

sua modificação ao longo do tempo tem – se como objetivo criar uma consciência 

crítica ao observar a paisagem. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 

 

- Conhecer a paisagem natural do município de Jacarezinho. 

- Fornecer subsídios para análise crítica da paisagem. 

- Reconhecer que o trabalho e as necessidades humanas são 

responsáveis pela transformação da paisagem. 

- Compreender a necessidade de atuação consciente do homem ao 

promover modificações na paisagem natural. 

- Identificar problemas urbanos e rurais causados pela modificação sem 

critérios da paisagem. 

 

 

 

 

 

 



 

ORIENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 
 
 

Após a Segunda Guerra Mundial ocorreram grandes transformações políticas, 

sociais econômicas que influenciaram diretamente na sociedade, na organização 

territorial e no desenvolvimento científico/tecnológico. Mudanças muito rápidas 

aconteceram, tanto no espaço como no tempo e a Geografia Tradicional francesa, 

empírica e descritiva desenvolvida por La Blache e seus seguidores no final do 

século XIX e que havia se espalhado e se tornado oficial na maioria dos países até a 

década de 60, já não era mais suficiente para explicitar a nova realidade mundial, 

que tem forte influência do modo de produção capitalista. Os pesquisadores passam 

a contar com grande aparato técnico/científico que precisa ser utilizado como 

possantes computadores, sensoriamento remoto etc. Nas décadas de 60/70 graves 

problemas sociais e ambientais surgiram então uma nova corrente do pensamento 

geográfico se desenvolve nos EUA e na França que passou a ser denominada de 

“Geografia Crítica Radical”. Essa nova corrente tem um posicionamento crítico em 

relação aos geógrafos tradicionais e neopositivistas, devido aos seus métodos mais 

eficientes e apropriados para as ciências naturais e físico/matemáticas e porque 

pregam a neutralidade científica. Essa nova corrente geográfica passa a se 

preocupar, com as injustiças sociais e com os problemas político ideológicos, 

propõem uma Geografia militante e que lute por uma sociedade mais justa e 

humana. 

De acordo com Camargo e Elesbão (2004),os Geógrafos da corrente da 

geografia Crítica ou Radical, embasados na filosofia Marxista adotam o “ método 

dialético” (desenvolvido por Marx e Engels em meados do século XIX), pois esse é 

um método histórico e que dá melhores resultados quando empregado para se 

compreender e interpretar os problemas sociais, entendendo a realidade e o espaço 

geográfico como concretos e produzidos pelo próprio homem. A geografia é hoje 

considerada uma ciência social, pertencendo o rol das ciências humanas e sociais e 

que ainda está em busca de sua identidade. A utilização de métodos alternativos 

vem atestar esse procedimento e deve ser vista como salutar para a ciência, pois, as 

ciências humanas de modo geral, estão tentando se firmarem como ciências 



independentes, não mais aceitando as amarras do positivismo. Considerando que 

elas se preocupam em interpretar e compreender as relações e os fenômenos 

humanos (subjetivos e difíceis de serem mensurados), é óbvio que não devam se 

enquadrar na crença da existência de um ”único método”, pois o seu objeto permite 

a flexibilização com relação ao emprego de métodos alternativos (O Problema do 

Método nas ciências Humanas: o caso da Geografia, 2004). 

Para o ensino aprendizagem de um tema da geografia, atualmente, se faz 

necessário especificar qual é o seu objeto de estudo e a compreensão do seu 

significado, sendo que nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica de Geografia 

do Estado do Paraná o conceito adotado para o objeto de estudo da Geografia é o 

espaço geográfico.   

 A espacialização dos fatos, dinâmicas e processos geográficos, bem como a 

explicação das localizações relacionais dos eventos em estudo são próprias da 

análise geográfica da realidade. Nesse sentido, numa perspectiva crítica, algumas 

perguntas devem orientar o pensamento geográfico e o trabalho do professor, tais 

como: 

 

 Onde? 

 Como é este lugar? 

 Por que este lugar é assim? 

 Por que aqui e não em outro lugar? 

 Por que as coisas estão dispostas desta maneira no espaço 

geográfico? 

 Qual o significado deste ordenamento espacial? 

 Quais as conseqüências deste ordenamento espacial? 

 Por que e como esses ordenamentos se distinguem de outros? 

 

Para responder a tais questões, conforme a concepção de espaço geográfico 

adotada nas Diretrizes é necessário compreender a intencionalidade dos sujeitos 

(ações) que levou às escolhas das localizações; os determinantes históricos, 

políticos, sociais, culturais e econômicos de tais ações; as relações que tais 

ordenamentos espaciais pressupõem nas diferentes escalas geográficas e as 

contradições socioespaciais que o resultado desses ordenamentos produz. Para 



essa interpretação, tomam-se os conceitos geográficos e o objeto da geografia sob o 

método dialético. (PARANÁ, 2008).  

Percebe-se que o importante não é apenas conhecer os aspectos da 

paisagem, mas sim compreender o que ela significa que ela é composta por 

elementos materiais e também por elementos que não são materiais, que ela é o 

resultado dos momentos históricos que aquela sociedade viveu por isso sociedade e 

paisagem não se separam, o espaço em que vivemos não está estático, tem 

movimento, portanto entre paisagem e espaço existe uma dialética. 

Sobre a leitura da paisagem, os Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Geografia colocam que ao se introduzir essa leitura, a comparação das diferentes 

leituras de um mesmo objeto é muito importante, pois permite o confronto de idéias, 

interesses, valores socioculturais, estéticos, econômicos, enfim, das diferentes 

interpretações existentes e a constatação das intencionalidades e limitações 

daqueles que observa.  

Além disso, possibilita a elaboração de questionamentos fundamentais sobre 

o que prevalece numa paisagem, pois sua história é marcada pelas decisões que 

venceram e determinaram a sua imagem. É importante comparar uma mesma 

paisagem em tempos diferentes e descobrir como e por que mudou quem decidiu 

mudar a quem beneficiou ou prejudicou. No trabalho comparativo é que sobressaem 

as intencionalidades daqueles que agiram. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais de Geografia (1998), os 

avanços obtidos com as propostas teóricas e metodológicas da Geografia Crítica e 

da nova Geografia Humanista, colocando o saber geográfico como algo construído, 

guardando em si uma intencionalidade que deve ser desvendada, passou a permitir 

ao professor a possibilidade de um ensino de Geografia em que o aluno pudesse 

interagir com sua individualidade e criatividade não somente para compreender o 

mundo, mas também para construir o seu saber sobre esse mundo, fortalecendo sua 

auto-estima ( BRASÍLIA, 1998). 

A capacidade de conhecer o mundo identificando a diversidade existente nele 

pode favorecer e levar o aluno a compreender a construção das paisagens, dos 

lugares e dos territórios. No mundo atual se torna muito importante que o sujeito 

consiga identificar e fazer avaliações das ações dos homens na sociedade e as 

conseqüências dessas ações nesse espaço ao longo do tempo, podendo participar 

das decisões quanto às questões sócio ambientais do lugar em que vive. 



 

 

 

Paisagem Natural 
 

 
 

Conhecendo o tema: 
 
 

Ao se referir a paisagem muitas vezes o que vem à mente é a vista de um 

lugar onde se pode observar e apreciar a natureza, como se vê em algumas pinturas 

e gravuras. 

Denominamos de natural tudo que existe independentemente da ação do 

homem como: solo, vegetação, montanhas, rios, lagos, oceanos, seres vivos 

(animais, vegetais e micro - organismo) entre outros elementos. Natural, então é o 

que é produzido pela natureza. 

 

Para a Geografia o conceito de paisagem tem um significado mais 
abrangente. Segundo Milton Santos (apud ADAS; ADAS,2011.p.16) 
paisagem é aquilo que a nossa visão alcança tudo o que está presente no 
espaço, não apenas a natureza, mas também elementos criados pelo ser 
humano.  

 
 

Nas redondezas, onde as pessoas vivem, onde está a escola existe uma 

diversidade de paisagens. As ruas, avenidas, praças, parques, casas, edifícios, 

lojas, pessoas, automóveis, ônibus, barcos, matas, montanhas, rios e cachoeiras 

são alguns elementos que podem fazer parte das paisagens. Na foto abaixo está 

fotografada uma paisagem, ou seja, um conjunto de elementos que a visão pode 

alcançar. (colocar uma foto) 

Podemos dizer que paisagem é tudo aquilo que se vê. É, portanto, a parte 

visível do espaço. As paisagens fazem parte do espaço geográfico, que é o espaço 

onde vivem os seres humanos, ou seja, a superfície terrestre (VESENTINI, 2012).  

Após uma breve exposição sobre o conceito de paisagem natural e do 

significado de paisagem para a Geografia é necessário que se identifique e se 



caracterize alguns pressupostos, para iniciar um estudo e uma reflexão relacionados 

à paisagem natural, do município onde se vive e consequentemente 

compreendermos a historicidade e a influência das necessidades e interesses 

econômicos e políticos, da sociedade na construção das paisagens. 

 

 
Na busca por um maior conforto, progresso ou simples 
vantagem econômica, o ser humano acaba por realocar os recursos 
naturais, mudando as configurações do ambiente em que vive. Isso se dá 
através de atividades como o corte de árvores, o tratamento do solo, criação 
de animais domésticos, a construção de edifícios, estradas asfaltadas, 
perfuração de montanhas para a abertura de minas ou túneis, ou ainda o 
lançamento de resíduos orgânicos e industriais no ar, rios e mares. Com 
essas e outras modificações, temos a paisagem geográfica que nos rodeia, 
misto de elementos naturais e processados. 
http://www.infoescola.com/geografia/transformacao-das-paisagens-naturais-
pelo-homem/ 
 

 

Essas transformações são observadas a cada dia quando transitamos pelas 

ruas das cidades, pelas rodovias e pelas imagens veiculadas pelos meios de 

comunicação elas têm como objetivo suprir as necessidades e interesses humanos, 

mas é possível perceber que nem sempre elas obedecem a critérios para não afetar 

de forma tão intensa o meio ambiente e por muitas vezes acabam ocasionando 

descontroles ambientais que levam a ocorrência de catástrofes e grandes prejuízos, 

tanto a natureza quanto à sociedade.  

 

 
Os fenômenos naturais também modificam a paisagem. As paisagens 
naturais foram muito alteradas desde a sua formação. A ação das águas, 
dos ventos, dos terremotos, e as erupções vulcânicas são exemplos de 
fenômenos que podem transformar as paisagens. Essas continuam 
naturais, pois, não houve interferência humana. 
http://basegeografica.blogspot.com.br/2010/09/paisagem.html  
 
 
 

As forças da natureza modificam as paisagens tanto nos lugares ocupados 

pelos seres humanos como naqueles onde os elementos naturais permanecem 

praticamente inalterados. 

Nas paisagens é que estão inseridos todos os elementos presentes no 

espaço geográfico: os elementos naturais (vegetação, relevo, clima, nuvens, 

montanhas, entre outros) e os elementos humanos ou culturais (que são 

produzidos pela sociedade: carros, edifícios, estradas, campos de cultivo, casas, 

http://www.infoescola.com/geografia/transformacao-das-paisagens-naturais-pelo-homem/
http://www.infoescola.com/geografia/transformacao-das-paisagens-naturais-pelo-homem/
http://www.infoescola.com/geografia/transformacao-das-paisagens-naturais-pelo-homem/
http://basegeografica.blogspot.com.br/2010/09/paisagem.html


prédios indústrias, redes de água e esgotos, entre outros).  

As paisagens refletem as diferenças sociais, portanto por meio da observação 

de uma paisagem, podemos perceber as diferenças que existem na sociedade 

humana que ocupa aquele espaço. 

Em consonância com o que foi abordado segue o material didático que 

pretende possibilitar estudo, observação, reflexão, discussão e compreensão das 

modificações que ocorreram na paisagem natural do município de Jacarezinho ao 

longo do tempo, tanto na área urbana quanto na área rural. 

 

 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

  Atividades: 

 

Você observa no seu percurso elementos da paisagem que são naturais? 

Exemplifique. 

 

 

No seu percurso certamente você observa elementos da paisagem que não são 

naturais, mas produzidos pela atividade humana. Cite alguns deles: 

 

 

Desenhe em seu caderno uma paisagem que você está acostumado a observar no 

seu dia a dia (lugar onde você mora, algum lugar do seu bairro, uma parte do seu 

 

Agora vamos lá, mãos a obra! 

 

 Elabore mentalmente o percurso que você faz de 

casa até chegar à escola. Procure lembrar o que você 

costuma observar nesse trajeto. 



trajeto até a escola, a escola e o seu entorno, outro lugar da sua cidade ou do seu 

município que lhe chama a atenção) identifiquem na sua paisagem os elementos 

naturais e os produzidos pela ação humana. 

 

 

A partir da explicação, da leitura, das discussões, reflita e escreva a sua definição 

para paisagem.  

 

 

Pesquise no seu livro didático qual a definição que ele traz sobre paisagem anote 

em seu caderno. 

 

 

 

 

 

                                
 
 

 
 

 

 
 
 
 

As imagens em foco... 

O uso de imagens possibilita aos alunos o desenvolvimento de um conhecimento 

mais amplo, pois os aproxima de conteúdos teóricos do cotidiano. O estudo de 

elementos e ações que juntos compõem o espaço geográfico, faz os conhecimentos 

da geografia ficarem mais próximos da realidade do aluno. Com o uso de imagens é 

possível identificar aspectos ligados à evolução econômica da cidade e relacionar o 

patrimônio histórico e as transformações ambientais e sociais pelas quais a cidade 

vem passando nos últimos tempos. 



Atividades: 
 
 
1. Observe atentamente essa imagem: 
 

Afloramento: Formação Botucatu 
 

 
                                                    Imagem de arquivo pessoal 

 

 

 

Essa paisagem sempre foi assim? 

 

 

Você sabe explicar como ela era antes? 

 

 

Como essa paisagem foi modificada até alcançar a forma apresentada na imagem. 

Qual/quais agente(s) foi/foram responsável/eis pela modificação dessa paisagem? 

 

 

Em sua opinião, as alterações nessa paisagem ocorreram de maneira lenta ou 

rápida? 

 

 

Você reconhece esse lugar do município de Jacarezinho? 

 

 

 

 
 



2. Observe atentamente duas imagens antigas de dois lugares diferentes da 

sua cidade e duas imagens atuais desses mesmos locais. 

 

Foto (a) da década de 40 mostra um grupo de trabalhadores no local em que 

hoje se encontra o Jardim Europa. A cidade ainda bastante pequena, já despontava 

para o Paraná e o Brasil como um grande centro. 

          

(a)  
 

Disponível em: <http://jacarezinho.nafoto.net/photo20130212163621.html> 
                       Acesso em: 11 nov.2013. 

 
 

Foto (a1) tirada em novembro de 2013 do mesmo local. 

 
 
 

                           (a1)  

                                                  Imagem de arquivo pessoal 

 

 

 

http://jacarezinho.nafoto.net/photo20130212163621.html


 

Foto (b) da fanfarra feminina da Escola Imaculada em desfile comemorativo 

ao cinqüentenário da Comarca, em quatro de junho de 1954 e a imagem traz uma 

curiosidade uma vez que as fotos sempre eram feitas na Rua Paraná ou na Praça 

Rui Barbosa: aqui, após já terem desfilado as alunas sobem a Avenida Getúlio 

Vargas, deixando para traz a catedral (ainda em obras) e passando defronte ao 

Colégio Cristo Rei. 

 

 

           (b)  
 
 

                   Disponível em http://jacarezinho.nafoto.net/photo20120319143131.html.  
                  Acesso em: 09  nov.2013. 

 

 
Foto (b1) tirada em novembro de 2013 do mesmo local. 

 
 

(b1)  
                                                        Imagem de arquivo pessoal 

http://jacarezinho.nafoto.net/photo20120319143131.html


 
 
 
 

 

Identifique esses lugares. 

 

 

Existem elementos naturais e culturais nessas paisagens? 

 

 

Quais são os naturais e quais são os culturais? 

 

 

Alguns dos elementos naturais permanecem até hoje? 

 

 

Permanece, ainda hoje, nesse local algum elemento cultural que aparecem nessa 

imagem? 

 

 

Por que permaneceram e por que mudaram? 

 

 

Quais elementos culturais não existiam na foto B e estão presentes na foto B1? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. As imagens abaixo a, b, c, d são fotografias tiradas de lugares diferentes 

do seu município.  

 

(a)       (b)  

     Imagem de arquivo pessoal                           Imagem de arquivo pessoal 

 

 

   (c)      (d)  

        Imagens de arquivo pessoal                         Imagem de arquivo pessoal 

 
 
 
 

 Observando atentamente as imagens identifique esses lugares. 
 

 

Entre as imagens tem alguma que retrata uma paisagem natural? 

 

 

Qual desses lugares sofreu maior intervenção humana? Por que ocorreram essas 

transformações? 

 

 

Em qual desses lugares a intervenção humana foi menor e Por quê? 

 



 

Faça uma lista dos elementos naturais e outra dos culturais presentes nessas 

paisagens. Anote-os em seu caderno. 

 

 

 

 

 

4. As fotos abaixo se referem à Fazenda São Jorge do proprietário Sr. 

Douglas Kalil, é uma antiga fazenda de café do município de Jacarezinho. 

 

                                    

Imagem de arquivo pessoal                                  Imagem de arquivo pessoal 

 

 

                     

Imagem do arquivo pessoal                                    Imagem do arquivo pessoal 

 

Segundo o proprietário Sr. Douglas Kalil, que prestativamente passou várias 

informações sobre o cultivo do café em Jacarezinho, essa fazenda foi comprada por 

seu pai José Kalil em 1946, quando vieram de Ribeirão Claro. A Fazenda foi 

organizada e estruturada para a produção do café, na época ela tinha 40 mil pés 

plantados. Foram construídas 12 casas para a habitação dos colonos, hoje apenas 



quatro são habitadas. A geada de 1975 queimou os cafezais, diminuiu a produção 

de café o que desanimou muito os produtores, mas a produção ainda continuou e 

em 1995 ele comprou a fazenda de seu pai e plantou cem mil pés de café que 

produziu muito bem e a produção rendeu muito dinheiro. Na época a 

comercialização do café era fácil, lembra ele, o interesse era grande, havia na 

cidade muitos compradores, armazéns e máquinas para beneficiar o café. Com o 

passar do tempo o preço do café baixou muito e as leis trabalhistas, segundo ele, 

dificultou a manutenção de tantas pessoas morando e trabalhando na fazenda, os 

produtos agrícolas que atualmente são produzidos como a cana, soja trigo entre 

outros não utilizam muitos trabalhadores e nem necessita que morem no campo. 

Hoje em sua opinião, ninguém tem interesse em produzir café no município, poucas 

sacas são produzidas anualmente. Atualmente a família preserva a estrutura da 

fazenda da época da produção de café, mas as atividades desenvolvidas lá são: 

criação de gado de corte e leiteiro, criação de suínos e horta. A maior parte do 

trabalho é realizada pela própria família.  

 

 

De acordo com as informações do entrevistado, por que a produção do café, 

atualmente não é viável? Você concorda? 

 

 

 

 

 

Pesquisar: 

 

Qual a posição do Brasil no ranking da produção mundial de café? 

 

 

Qual o valor da saca de café no mercado interno e internacional?   

 

 

 



                       Um pouco de história 

 

5.      Ler, refletir e discutir o seguinte texto: 

 

          O professor Thomaz Aimone em sua obra “Jacarezinho, seus Pioneiros 

desbravadores e os que labutaram para o progresso desta terra.” Escreve O NORTE 

PIONEIRO sempre foi considerado o maior produtor do Ouro Rubro, o café. 

Suas lavouras maravilhosas perdem-se de vista, e o visitante, acostumado a 

ver aquele mar verdejante, cheio de grãos rubros, fica pasmado, e as mais das 

vezes, perdem-se nos imensos carreadores. E, na época da colheita, o fervilhar de 

pessoas a catar os grãos, é imponente e majestoso o vai e vem das pessoas, 

assemelhando-se a uma verdadeira COLMÉIA. 

Para beneficiar o café, presentemente acham-se em franco movimento as 

seguintes máquinas: 

Paraná Café Jacarezinho Ltda de Camilo N. Gomes e Filho 

Cafeeira Setti, de Agostinho Setti 

Máquina de beneficiar café de João Ramos e filho 

Máquina de beneficiar café de Otto Wilian Nissel Filho 

Padronizadora de café da Cooperativa Agrícola dos Cafeicultores Norte 

Paraná 

O professor Thomas ainda destaca nesta sua obra: 

COMPRADORES E REVENDEDORES DE CAFÉ 

Antonio Abud e Costa 

Leon Israel Brother 

Pedro Schüller Neto 

Cafeeira Jacaré de Walter Infante 

O Instituto Brasileiro do Café mandou construir nesta cidade dois armazéns 

para café beneficiado, tendo o primeiro a capacidade de 720.000 sacas e o 

segundo, de 1.200.000 (Um milhão e duzentas mil sacas armazenadas), podendo 

entrar ferroviários para carregar. 

Na Rua Paraná, esquina Manoel Ribas foi construído o maior edifício 

exclusivamente para o IBC com três pavimentos numa área de 1.600 metros 

quadrados. 



 

As fotos abaixo mostram como estão, hoje, alguns desses espaços ligados à 

produção de café, no município de Jacarezinho, que foram citados no texto do 

professor Thomas Aimone:  

 

Armazéns do IBC (Instituto Brasileiro do Café) hoje em ruínas. 

 

     

                Imagem de arquivo pessoal                Imagem de arquivo pessoal 

 

            

 

                                          Imagem de arquivo pessoal 

 

Cafeeira Setti, de Agostinho Setti, onde hoje é a garagem da circular. 

 

 

                                              Imagem de arquivo pessoal 
 



Máquina de beneficiar café de João Ramos e Filho, após a ponte de acesso à 

Vila Setti. 

                                  

                 Imagem de arquivo pessoal                         Imagem de arquivo pessoal 

 

 

Máquina de beneficiar café de Otto Wilian Nissel Filho, onde hoje é o 

Shopping do 9. 

 

                                          

                                                Imagem de arquivo pessoal 

 

 

Antônio Abud e Costa compravam e vendiam café na Rua Padre Mello onde 

atualmente é uma oficina mecânica. 

 

 

Imagem de arquivo pessoal 

 



 

Cafeeira Jacaré de Walter Infante, hoje está instalado o supermercado Ponto 

Extra. 

 

                                                      Imagem de arquivo pessoal 

 

 

IBC (Instituto Brasileiro do Café), Rua Paraná esquina com a Manoel Ribas, 

hoje Receita Federal e MPF (Ministério Público Federal) Procuradoria da República 

em Jacarezinho. 

 

                                              Imagem de arquivo pessoal 

 

 

Após observação atenta dessas fotos reflita sobre as seguintes questões: 

Você conhece esses lugares? 

 

 

Como você imagina que eram as atividades nesses lugares no período da produção 

do café? 

 

 

Você percebe elementos antigos nas imagens desses lugares? 



 

 

O que você acredita que tinha antes e que não é possível perceber hoje nessas 

imagens? 

 

 

Que elementos existem, hoje, nas paisagens desses espaços e que não existiam no 

período da produção do café? 

 

 

 

Por que esses espaços hoje não têm a mesma função de antes? 

 

 

Em grupos de cinco alunos escolha um desses espaços para criar uma estória em 

quadrinhos em que o grupo possa relatar como era a atividade diária desse lugar na 

época da produção do café, no município de Jacarezinho.  

 

 

A História de Jacarezinho está ligada ao café. E hoje, qual a importância do café 

para a cidade? 

 

 

A geada de 1975 prejudicou muito os cafezais, também a diversificação das 

lavouras com a chegada da soja, trigo, milho, cana, instalação das usinas de açúcar 

e álcool e indústria de abate de aves, contribuíram para a mudança das atividades 

econômicas no município de Jacarezinho. Quais as transformações que essas 

mudanças provocaram na paisagem natural do município? 

 

 

 

 

 



 

  

Uma prática que contribui para que o ensino aprendizagem se 
efetive é a utilização de jogos. 
 
 
 
 
                   
 

 
 

 

                                    

 

 

 

 

 

 
 

As regras para o jogo desse bingo são as seguintes: 

 

♣ Na aula anterior foi solicitado aos alunos que revisassem em casa o 

conteúdo estudado, porque na próxima aula teríamos um jogo. Seu desempenho 

depende da atenção que tiveram nas aulas e da revisão do conteúdo. 

♣ No início da aula o professor deverá pedir a atenção dos alunos durante o 

jogo. Nesse momento as cartelas serão entregues individualmente. 

♣ Quando todos os alunos já estiverem com suas cartelas o professor 

comunica que eles poderão pesquisar em suas anotações do caderno e no livro 

Utilização de jogos 
 

 Propicia aprendizado lúdico e motivador; 

 Desenvolve habilidades cognitivas (atenção, observação, interação e 
participação); 

 Desperta no aluno o espírito de trabalho em grupo. 
 

Quando usar? 
 

Para: Revisar, fixar e avaliar conteúdos. 

 

Vamos brincar com o bingo 
da paisagem? 



didático, serão dados dois minutos para consulta nesse material Após esse tempo o 

professor dirá a resposta e cada um vai procurá-la em sua cartela e marcar. 

 

♣ Inicia-se o jogo, quando o professor retira as doze questões uma a uma de 

dentro de uma caixinha e as lança para a classe.  

♣ O vencedor será aquele que localizar as respostas das doze questões em 

suas cartelas. Ele receberá como brinde um pacote de pirulitos ou balas para 

distribuir um para cada aluno e os que sobrarem serão seus. 

 

*Obs. Uma das cartelas será exatamente como a cartela abaixo, as outras 

cartelas terão três palavras que não responde a nenhuma das questões.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
canavial 

 
rural 

 
natureza 

 
cultural 

 
urbana 

 
rio 

 
trabalho 

 
homem 

árvores, 
lixão, 

fábricas 

 
paisagem 

 
animais 

 
lixão 

 
 
 
 

1. Ele é uma corrente natural de água. 

2. Conjunto e a disposição de tudo que existe no universo. 



3. Você observa na paisagem. 

4. Modifica a paisagem. 

5. Eles também modificam a paisagem, pois vivem nela e a utilizam. 

6. As ruas, os prédios, o barulho do trânsito, estão presentes na 

paisagem... 

7. Plantações de soja trigo, canaviais, canto dos pássaros, mugido de boi 

estão presentes na paisagem... 

8. Tudo o que se pode observar ao olhar em uma direção. 

9. Realizado pelo homem e modifica constantemente a paisagem. 

10. Faz parte da paisagem rural. 

11. Embora seja um lugar feio, inóspito, também é uma paisagem. 

12. Lugar onde existem prédios, estradas, construções em geral forma 

uma paisagem... 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

Música, no estudo da paisagem, é um recurso que pode contribuir muito para 

tornar o ensino aprendizagem mais prazeroso e significativo, pois ela pode 

auxiliar a percepção, tanto de elementos concretos que compõem a paisagem, 

como também, as suas diversas cores, formas, tamanhos que compreende 

também, a percepção do observador por meio de outros órgãos do sentido o tato. 

O olfato, e a audição, pois existem elementos na paisagem que revelam fluxo 

como: barulho de automóveis e trens, trânsito de pessoas, aviões, navios, 

transmissão de informações, torres de TV, rádio, telefone, etc. 



Atividade1 
 
Após ouvir e ler a letra da música “Paisagem na janela” de Milton Nascimento lançar 

aos alunos os questionamentos abaixo: 

 

 

Paisagem da janela 
Milton Nascimento 
 
 
Da janela lateral do quarto de dormir 
Vejo uma igreja, um sinal de glória 
Vejo um muro branco e um vôo pássaro 
Vejo uma grade um velho sinal. 

 
 

 

 

 

 

Percebemos a presença de uma paisagem ao ouvir a música? 

 

 

 

De onde o autor observa essa paisagem? 

 

 

 

Que elementos predominam nesta paisagem (naturais ou culturais)? 

 

 

 

Cite os elementos naturais que você encontrou. 

 

 

Cite os elementos culturais encontrados. 

 



 

É possível identificar elementos invisíveis existentes neste lugar? Quais? 

 

 

Como essa paisagem foi descrita? 

 

 

Escolha um verso da música e faça um desenho da paisagem que você percebe 

nele. 

 

 

 

 

 

 

Atividade 2.   

 

Elementos da paisagem do município de Jacarezinho retratados na letra do 

seu Hino na sua Bandeira e no seu Brasão. 
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Quais elementos da paisagem estão presentes na Bandeira e no Hino de 

Jacarezinho? 

 

 

 

 

A letra e a melodia do Hino de Jacarezinho é de autoria do professor Rodrigo 

Octávio Torres Pereira, autor também do Brasão e da Bandeira da cidade e como 

enfatiza Geraldo Silva no livro O GATO E O VELHO IV Volume Navegando na 

Poesia, o professor Rodrigo Octávio Torres Pereira foi uma das pessoas mais cultas 

e mais importantes que Jacarezinho teve em toda sua história, adorado pelos alunos 

e respeitado por todos quantos o conheceram. 

  

Ouça com atenção o Hino de Jacarezinho 

 

Letra e música – Prof. Rodrigo Otávio Torres Pereira 

 

           Minha terra, que delícia  
Ver-te assim sempre a sorrir  
Como quem sente a carícia  
Da confiança no porvir.  

 
Estribilho 

  
Deste norte pioneiro  
Tu deténs a liderança  

http://jacarezinho.nafoto.net/photo20110402135037.html


Teu destino altaneiro  
É de amor, fé e esperança.  

 
Verde mar teus cafezais!  
A cidade tão risonha  
Ondulantes canaviais  
O teu povo ri e sonha. 

  
És um centro estudantil  
Tens indústria e agricultura  
Engrandeces o Brasil  
Nas riquezas, na cultura. 

  
Tens na alma a grandeza  
Da bondade e os teus céus  
No esplendor da natureza  
Nos conduzem para Deus. 

 
 

No teu rio o teu nome  
Que louvamos com carinho  
Tua glória, teu renome  
Tudo é Jacarezinho. 

 
 

Vamos fazer uma leitura atenta da letra do Hino de Jacarezinho? 

 

 

Identifique o autor do Hino e conhecer um pouco de sua história. 

 

 

Faça uma reflexão sobre aspectos da paisagem do município que foram retratados 
pelo autor na letra do Hino. 

 

 

Elenque elementos da paisagem natural e da paisagem cultural destacadas pelo 

autor na letra do Hino. 

 

 

 

Identifique elementos da paisagem local que estão destacadas no Hino e que 
existem até os dias atuais. 

 

 

Tente perceber as modificações  que ocorreram na paisagem descrita no Hino. 

 

 



Os elementos da paisagem destacados no Hino, ainda hoje, são importantes para o 

município? Por quê? 

 

 

Se você fosse o autor, hoje, do Hino de Jacarezinho, quais elementos você 

destacaria na sua composição? 

 

 

 Em seu caderno produza um texto relatando a sua compreensão do Hino de 

Jacarezinho. Ilustre seu desenho com elementos da paisagem percebidos na letra 

do Hino. 

 

 

Observe atentamente o Brasão e a Bandeira de Jacarezinho: quais elementos da 

paisagem estão representados neles? 

 

 

Pesquise em que ano foram criados o Hino, o Brasão e a Bandeira de Jacarezinho. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
Atividades: 
 
 

1. Expedição ao Morro do Cruzeiro para verificar a formação da rocha e as 

transformações causadas nas mesmas, pelo intemperismo e a conseqüente 

modificação causada por fatores naturais naquele local. Recolhimento de algumas 

rochas para discussão em sala de aula. 

 

 

Produção de um texto coletivo relatando o que foi observado e aprendido 

nessa expedição. 

 

 

2. Excursão até a Fazenda São Jorge para observação do solo e das 

alterações ocorridas na paisagem daquela região do município. 

 

O espaço onde a natureza e a dinâmica social se integram marcando e definindo 

as paisagens é estudado pela geografia. Para a compreensão da organização 

deste espaço pressupõe não só um aprofundamento teórico, mas também um 

contato direto e investigador levando em conta a observação, identificação, 

reconhecimento, localização, percepção, compreensão e análise do espaço 

geográfico e a dinâmica de sua organização. Essa compreensão pode se efetivar 

por meio do trabalho de campo Por isso mesmo, pode-se dizer que o trabalho de 

campo é um instrumento didático-pedagógico eficiente do ensino da ciência 

geográfica. 



 

Em sala de aula observar as fotos que foram tiradas e que serão 

apresentadas em slides para retomar as discussões pertinentes ao estudo do solo e 

das modificações ocorridas na paisagem. 

 

 

3. Visita ao Bairro Água Feia para observação do solo, da paisagem vegetal e 

dos cursos de água dessa outra área do município. 

 

 

Em sala de aula apresentar as imagens obtidas no local visitado observar os 

elementos naturais e os culturais da paisagem discutir o porquê de aqueles 

elementos, produzidos pelo trabalho do homem, estarem naquele local e identificar 

as modificações ocorridas ali ao longo do tempo. Orientar os alunos para que 

escolham um aspecto que chamou sua atenção nessa paisagem para produzir um 

desenho.   

 

4. Visita ao horto florestal com a finalidade de conhecer algumas espécies 

vegetais nativas do município. 

 

Em sala de aula observar as imagens feitas no horto para reconhecer as 

espécies nativas e discutir as causas de seu desaparecimento e a importância de 

seu plantio.  

 

 

5. Palestra com técnico do IAP para: 

 

 Identificação de áreas do município que necessitam de 

reflorestamento. 

 

 Escolha de uma área onde será feito a plantação de uma mata com 

mudas nativas do município. 

 

 Orientação aos alunos para a plantação da referida mata. 



 

6. Plantação da mata. 

 

7. Exposição a ser realizada no salão da escola com fotos tiradas no trabalho 

de campo, das atividades realizadas em sala, durante as expedições e 

visitas, como também da atividade de plantação da mata e dos tipos de 

rochas, solos e vegetação nativa encontrados e identificados no município.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposta de Avaliação da Proposta Didática Pedagógica 

 

 

Ao abordar o tema paisagem para, mais especificamente, investigar a 

paisagem natural do município de Jacarezinho e as transformações ocorridas nela, 

essa proposta tem a finalidade de destacar a importância da percepção, por parte 

dos alunos, das alterações ocorridas na paisagem natural desse espaço no decorrer 

do tempo, porque essas alterações ocorreram, a relação que tiveram com esse 

espaço, as pessoas que aqui viveram, as consequências resultantes da ação do 

homem nesse local e refletir também que o trabalho e as necessidades humanas 

são responsáveis pela construção e reconstrução da paisagem do espaço em que 

se vive. 

Para que esse trabalho se efetive se torna necessário o levantamento de 

conhecimentos prévios dos alunos sobre esse tema, pois eles estão em contato com 

essa paisagem diariamente e já fizeram observações, já tiveram contato e já 

pensaram sobre os elementos presentes no meio em que vivem. 

Para possibilitar aos alunos o desenvolvimento do espírito crítico, a 

capacidade de argumentação, a organização lógica das idéias, a criatividade, a 

construção de novos conhecimentos científicos como também a criação de novos 

conceitos sobre a paisagem natural e suas transformações é que as estratégias 

utilizadas se basearam na exposição dialogada do tema da unidade. Assim, espera-

se que os alunos, tendo como experiência essa temática tão presente no seu 

cotidiano possam se apropriar de uma compreensão mais abragente da realidade 

que os cerca, podendo atuar de forma mais participativa, consciente, produtiva e 

comprometida, visando a construção de um espaço que ofereça uma qualidade de 

vida melhor para todos. 
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