“Ao sul da paisagem – caminhos da paisagem”
Resumo
A série “Ao sul da paisagem” enfoca as paisagens do extremo sul do Brasil. Neste episódio
é abordada a paisagem da serra catarinense. Coerente com a noção de que paisagem é o que
“se é dado a ver”, ou seja, a questão do olhar, a geografia desta parte do país é retratada a
partir de alguns de seus habitantes com um destaque a um fotógrafo da região. A fotografia
tem bastante destaque na série. O documentário recorre a fotografias antigas de imigrantes
para ilustrar a ocupação da região. Além da beleza das montanhas e dos rios da região as
cenas rurais com algum toque europeu são exploradas. Um pouco do cotidiano rural é
abordado pelo vídeo. Também é citado, sutilmente, no documentário o extermínio dos
índios da região, bem como a sua influência no folclore regional.
Palavras-chave
Paisagem, região sul, imigração europeia, paisagem rural.
Nível de ensino
Fundamental (final).
Componente curricular
Geografia.
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Disciplinas relacionadas
Artes e Historia.
Aspectos relevantes do vídeo
Fotos da imigração para o sul.
Imagens da serra catarinense: morro da igreja, serra do corvo branco, Vale do Rio Canoas.
Busca por um ambiente mais parecido com a Europa.
Cotidiano de pequenos agricultores: mora em cima do morro, mas planta na várzea.
A assimilação de aspectos indígenas no folclore regional

cantorias.

Descrições da paisagem a partir da lembrança de agricultores.
Histórias de vida, casamentos.
Duração da atividade
Duas horas-aula para a primeira parte, mais duas horas adicionais.
O que o aluno poderá aprender com esta aula
Objetivos:
Despertar no aluno a noção de que a paisagem não é algo estanque, independente de nossa
subjetividade.
Reconhecer algumas paisagens típicas do sul do Brasil.
Perceber a importância da imigração europeia para a região sul do Brasil.
Perceber como a cultura é dinâmica, e as influências indígenas, europeias e afrodescendentes se misturam.
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Conhecimentos prévios que devem ser trabalhados pelo professor com o
aluno
Localização da serra de Santa Catarina.
Convém os alunos já terem noção do povoamento da região sul por imigrantes europeus.
Estratégias e recursos da aula/descrição das atividades
Antes da exibição do vídeo é interessante localizar em um mapa da Região Sul a serra
catarinense.
Pedir para prestarem atenção:
-Nas imagens, e, quando for o caso, explicação das imagens.
-Como o imigrante europeu aparece no vídeo.
- Além dos europeus índios e negros também aparecem no vídeo, de que forma?
- Como o campo é retratado no vídeo.

Após a exibição, debater com os alunos as questões.
Após o debate orientar que os alunos façam um desenho de alguma paisagem do
vídeo. O conjunto dos desenhos irá compor um mural com a releitura do vídeo pelos
alunos.

Outra culminância possível seria organizar uma exposição de fotografias antigas e
atuais da localidade da escola (cabe ao professor decidir se é mais oportuno o bairro ou
município). Principalmente se existirem fotos antigas de familiares dos alunos. Junto com
as fotos seria muito interessante recolher o depoimento desses familiares sobre elas. Já os
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alunos poderiam fotografar os mesmos lugares atualmente. As fotos atuais e antigas seriam
expostas lado a lado com a descrição das mudanças produzidas pelos alunos.
Questões para discussão
Durante o vídeo aquele senhor que é fotografo aponta para uma montanha e nos
orienta a ver um corvo branco. Você conseguiu vê-lo? Por que será que alguns o veem, e
outros não?
Na cena em que aparece o jovem casal (Flavio e Cleidilane), eles descrevem a
paisagem da janela de sua futura casa. Apesar de concordarem em alguns aspectos eles
veem detalhes diferentes. Em sua opinião, por quê?
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