Ao sul da paisagem “Paisagens íngremes”
Resumo
A série “Ao sul da paisagem” aborda a paisagem do extremo sul do Brasil. Coerente com a
ideia de que paisagem é o que se é dado a ver, o faz a partir da subjetividade de moradores
com relação ao local. Neste episódio, paisagens íngremes, que aborda os cânions na região
de divisa dos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, o faz a partir de
depoimentos de mulheres que vivem na região. Este vídeo então explora uma dimensão de
gênero e paisagem. O meio provê a madeira da morada, as folhas que viram chás e demais
remédios para a saúde ou a simples contemplação da natureza que conforta a moradora na
quietude do lugar. O vídeo é repleto de tomadas aéreas que demonstram a beleza e
excentricidade dos cânions.
Palavras-chave
Cânions, região sul, paisagens, sociedade e natureza.
Nível de ensino
Fundamental final.
Componente curricular
Geografia.
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Disciplinas relacionadas
Ciências Naturais.
Aspectos relevantes do vídeo
As tomadas dos cânions.
A relação das moradoras entrevistadas com a natureza.
A construção da casa com madeira.
O uso de plantas para a medicina.
Duração da atividade
Duas horas-aula para exibição e debate.
Uma hora-aula para confeccionar o questionário com os alunos.
Uma hora-aula para a aula debate com o resultado das entrevistas.
Caso o professor opte por realizar o debate com as mães, mais duas horas-aula. Sendo
que, talvez nesse caso, o professor tenha que organizar a atividade em outro horário devido
à agenda das mães.
O que o aluno poderá aprender com esta aula
Objetivos:
Perceber como as mulheres camponesas têm uma relação mais totalizante com a natureza.
Desenvolver noções da formação dos cânions.
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Conhecimentos prévios que devem ser trabalhados pelo professor com o
aluno
Seria interessante que o aluno já dominasse noções básicas de geologia, como a escala
geológica de tempo, a deriva continental, vulcanismo e o intemperismo.
Estratégias e recursos da aula/descrição das atividades
Antes da exibição da aula, localizar o parque nacional dos aparados da serra em um
mapa da região sul.
Escrever na lousa os seguintes pontos orientadores:
Preste bastante atenção nos vales que aparecem no vídeo. Como eles se caracterizam?
Como as mulheres que aparecem no vídeo descrevem o meio em que vivem?
Como as mulheres que aparecem no vídeo se utilizam da natureza para garantir a sua
sobrevivência?
Após a exibição do vídeo o professor deverá orientar um debate com base nos
pontos acima. Para o primeiro ponto convém adicionar a seguinte pergunta à turma: “Em
sua opinião, como aqueles vales se originaram?”
Seria interessante o professor reprisar as tomadas dos vales: (01:00 a 2:30 – 04:22 a
04:43 - 08:01 a 09:05 – 12:38 a 13:17, 20:03 a 21:00 – 21:53 a 23:05 – 24:18 a 25:36) ou
utilizar fotos dos cânions. (ver aula citada ao final da ficha).
Após os alunos construírem uma resposta a partir de sua imaginação, o professor
deverá dar a explicação geomorfológica para essa formação, utilizando na medida do
possível elementos das respostas dos alunos.
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Após esse tópico o professor pode explorar outro assunto do vídeo: a relação das
mulheres com o meio onde vivem. Para isso é possível orientar um debate a partir das duas
questões que o professo lançou sobre o tema antes da exibição.
Como culminância para essa segunda parte, seria interessante o professor orientar uma
pesquisa com as mães e outras mulheres de referência para os alunos. O professor deverá
elaborar um questionário com perguntas que tentem captar a percepção do perfil dessas
mulheres. Os alunos levariam as perguntas para casa. As respostas seriam trazidas para uma
nova aula debate. Caso os alunos e as entrevistadas se animem com o projeto, o professor
pode organizar na escola um debate sobre o gênero e meio ambiente com a participação de
mulheres da comunidade.
Questões para discussão
Você considera que homens e mulheres podem ter visões diferentes sobre o meio
ambiente?

Indicação para o professor:
Aula do portal do professor sobre a formação dos cânions.
<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=8899>
Consultor: Gustavo do Nascimento Lopes
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