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RESUMO
O objetivo deste trabalho é oferecer uma alternativa para o ensino das formações
vegetais nas escolas, através de uma oficina realizada aos graduandos do curso de
Licenciatura em Geografia da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Esta
proposta de uma oficina imagética, aqui relatada, foi pensada para enriquecer o
arcabouço didático dos atores envolvidos e dar subsídio para a utilização de novas
metodologias de ensino, a partir da confecção de dois perfis topográficos; um
representando a vegetação original da área de estudo (Extremo Sul de Santa Catarina) e
outro representando as características de uso da terra atuais da região. A produção dos
perfis, tanto da vegetação original como o de uso da terra, nos proporcionam visões de
como a alteração e ocupação antrópica impactam a cobertura vegetal. As discussões
geradas também podem ser interligadas à Educação Ambiental, que há muito vem sendo
discutida pelas bases e diretrizes curriculares.
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INTRODUÇÃO
A Biogeografia é a ciência que analisa, estuda e pesquisa a distribuição
geográfica dos seres vivos, com a finalidade de compreender padrões e os processos que
dão resultados às organizações espaciais dos organismos (TROPPMAIR, 2012). Através
de diversos estudos de diferentes pesquisadores ao longo dos séculos XVIII e XIX,
surge na academia esta disciplina complexa e multidisciplinar que relaciona
informações de outras ciências além da Geografia, como Geologia, Ecologia, Biologia
etc. (GILLUNG, 2011).
Os livros didáticos inserem a Biogeografia, majoritariamente, no campo da
Geografia Física, onde há, de fato, temas que possibilitam esta abordagem, como a
relação entre vegetação e clima, geomorfologia, geologia e hidrografia. Também é
relacionada, de forma mais recorrente com o passar dos anos a temas sobre conservação
ambiental e biodiversidade, dando um caráter mais ecológico ao estudo da Geografia
nas escolas. (MATOS; ARAUJO; NASCIMENTO, 2016).
O objetivo deste trabalho é oferecer uma alternativa para o ensino das formações
vegetais nas escolas, através de uma oficina realizada aos graduandos do curso de
Licenciatura em Geografia da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC).

Buscou-se, por meio de uma ferramenta convencional, o Google Earth, sugerir um
método de ensino a partir da geração de perfis de vegetação de determinado recorte do
estado de Santa Catarina (Figura 1), neste caso o extremo sul, com a finalidade de
adaptação para o currículo escolar de geografia. Procurou-se também problematizar a
relação entre as imagens que os livros didáticos oferecem sobre esse tema e pensar
como esse recurso (o perfil de vegetação) possibilita ampliar a leitura para essa relação
entre relevo, clima e vegetação.
Figura 1 - Mapa de vegetação do estado de Santa Catarina

Fonte: SANTOS et al. (2016).

Esta proposta surgiu como parte da disciplina de Estágio Curricular
Supervisionado III1, na qual teríamos que realizar uma intervenção em espaços formais
e/ou não formais de ensino. Escolhemos este tema e este grupo, pelo fato da
Licenciatura do curso de Geografia não possuir a disciplina de Tópicos em
Biogeografia, onde há o estudo das formações vegetais do Brasil e, por conseguinte, do
estado catarinense a partir da elaboração de perfis de vegetação. Achou-se pertinente o
compartilhamento deste conhecimento aos licenciandos, pois, como já dito, eles não
manipulam estas ferramentas durante o curso. E, sabendo que se trata de um tema
recorrente no currículo escolar da geografia, acreditamos ser importante oferecer este
tipo de formação para que o ensino da vegetação seja trabalhado em outras perspectivas
além das tradicionais, como livros didáticos e atlas escolares.
Os modelos que serviram de inspiração para a produção desta oficina foram os
livros didáticos de Geografia do “Projeto Mosaico” (GARCIA; BELLUCCI, 2015), em
seu módulo 4 denominado “O clima e a paisagem” e o do Projeto Radix que trabalha o
relevo, clima e vegetação (PIRES, 2009), como pode ser visto na Figura 2. Junto do
perfil de vegetação, são evidenciadas neste módulo as modificações que ocorrem na
1Disciplina

obrigatória da grade curricular da 7ª fase do curso de Licenciatura em Geografia da UDESC,
ministrada pela professora Karina Rousseng Dal Pont no primeiro semestre de 2017.
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vegetação conforme a mudança da altitude, ilustrando que não há uma homogeneidade
mesmo se tratando de uma mesma formação vegetal. Este exemplo é pertinente à ideia
da oficina aqui discutida.
Figura 2 – Imagem do perfil de vegetação encontrada em livro didático.

Fonte: PIRES, 2009.

1. O PERFIL TOPOGRÁFICO COMO IMAGEM ALTERNATIVA AO ENSINO
DE GEOGRAFIA
A disciplina de Geografia nas escolas depende muito das imagens devido ao seu
objeto de estudo e categorias de análise: espaço geográfico, lugar, paisagem, região e
território. Quando aplicado à parte da Geografia Física, o ensino por seu caráter
altamente abstrato necessita de representações que tornem os conteúdos minimamente
apreensíveis. Segundo Oliveira Junior e Soares (2012), as imagens presentes nos livros
didáticos de Geografia são exclusivamente voltadas a uma estética fotográfica, que tem
por objetivo nos colocar diante de um fato, um lugar ali apresentado como formas
geográficas, que existem além de um livro.
Moraes (2014), discutindo o ensino de relevos, solos e rochas, chega à conclusão
que estas temáticas estão, na maioria das vezes, desprovidas de significado real aos
estudantes, pois sempre são atreladas a imagens que não condizem com o cotidiano dos
alunos. No caso da vegetação, os livros didáticos normalmente trazem imagens clichês
como da planície amazônica, ou de encostas vegetadas, porém raras vezes
problematizam o uso da terra. Além de não oferecer a escala regional de análise.
Como alternativa para superar estas questões, sugerimos o uso de perfil
topográfico, seja para representar a vegetação, o uso da terra, os tipos de solo, as formas
e os compartimentos de relevo, ou para aproximar esses conteúdos da escala regional de
análise. Pois esses conteúdos, além de serem apresentados de forma compartimentada
em “gavetas”, não havendo interdisciplinaridade (principalmente entre as áreas física e
humana), destoam das problemáticas em escala regional e/ou local, da realidade dos
estudantes que estão em sala de aula. Essa prática possibilita uma nova dimensão para
análise do espaço geográfico, promovendo uma fuga das imagens “chapadas”, tão
presentes nos materiais didáticos de Geografia (Figuras 3 e 4).
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Figura 3 - Foto do rio Amazonas encontrada em livro didático.

Fonte: GARCIA; BELLUCCI, 2015.
Figura 4 – Foto da Floresta Amazônica encontrada em livro didático.

Fonte: GARCIA; BELLUCCI, 2015.

Muitas representações da vegetação são trabalhadas dentro de outros conteúdos
ligados à paisagem, porém sem enfoque nas formações vegetais de alguma região
brasileira. Mendes et al.(2016), analisando as imagens do Cerrado publicadas em livros
didáticos, conclui que elas retratam um clichê histórico, onde é dada ênfase apenas a
questões voltadas às monoculturas, perpetuando a ideia de que o centro-oeste é o
"celeiro do Brasil". Percebe-se também que é muito difícil observar exemplos da região
sul. Quando ocorre, geralmente é retratado com a imagem de uma araucária ou dos
Campos do Sul do Brasil (Figura 5).
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Figura 5 – Imagens representando as vegetações da região sul do Brasil encontrada em livro didático.

Fonte: ADAS, 2011 e TERRA, 2013.

Conforme Azevedo (2014), as imagens gravadas de uma objetiva, produzem,
dependendo do potencial criativo e demais engajamentos do autor da imagem,
significados. Onde muitas vezes escolhe-se por retratar um fato ou uma paisagem que
quando é dada a outra pessoa pode receber outros significados a partir de distintos
olhares. Tem-se por isto a representação cartográfica, na qual os mapas temáticos
explanam características de um determinado fenômeno espacializado pelo seu autor,
podendo receber muitas outras interpretações por aqueles que o leem.
A proposição de uma oficina imagética dentro da disciplina de Estágio III foi
pensada para enriquecer o arcabouço didático dos atores envolvidos e dar subsídio para
a utilização de outras metodologias de ensino. Em momento algum se teve a pretensão
de excluir ou desvalorizar as metodologias tradicionais, com base nos livros didáticos,
que muitas vezes são a única ferramenta disponível e o único acesso ao conhecimento
geográfico por parte do estudante. Mas, gostaríamos de explorar as possibilidades de
lidar com as escalas regionais a partir da criação dos perfis de vegetação de Santa
Catarina para compreender sua distribuição, bem como os usos da terra.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
Para a realização da oficina optou-se por separar as atividades em dois dias,
sendo duas segundas-feiras (08 e 15 de maio de 2017). Para participação na oficina,
foram disponibilizadas 20 vagas para inscrições dos discentes do curso de Licenciatura
em Geografia da UDESC, não importando a fase. Dentre os materiais utilizados estão:
uma apresentação em prezi2, contendo o passo a passo para geração de perfis
topográficos, além de uma breve apresentação das fitofisionomias3 encontradas no
estado de Santa Catarina. Para a parte prática do primeiro dia, foram utilizados os
computadores do laboratório de informática, onde os estudantes elaboraram perfis
topográficos através do software Google Earth. Para reforçar o conteúdo, foi entregue a
cada participante um resumo das formações vegetais do estado, baseado no Manual
Técnico da Vegetação proposto pelo IBGE (2012). Na parte ilustrativa da oficina
utilizou-se um perfil topográfico do Extremo Sul de Santa Catarina impresso em
tamanho A1 e mais um traçado do perfil em papel transparente.
A divulgação da oficina foi feita nas salas de aula, geralmente durante as aulas

2Apresentação

disponível em: <https://prezi.com/8cfohguzhqvu/oficina-perfil-de-vegetacao-umaferramenta-para-o-ensino/>
3Aspecto da vegetação de um lugar ou flora característica de uma região.
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afins ao tema proposto, ou seja, das disciplinas de Biogeografia4e Práticas Curriculares
em Geografia I5. Durante estas aulas explicamos como seria proposta a oficina, o
porquê da sua importância para a formação de graduandos em licenciatura e também
quais os materiais que seriam produzidos pelos participantes.
2.1 Passo a passo da oficina
No primeiro dia da oficina estiveram presentes 12 participantes. Para os mesmos
foi disponibilizado o uso do Laboratório de Informática do Centro de Ciências Humanas
e da Educação (UDESC/FAED). Iniciamos apresentando o que seria dado durante a
oficina e a justificativa da escolha do tema, como também da área de estudo destinada a
parte prática. Em sequência passamos para a apresentação do prezi, partindo de uma
rápida explicação de como são gerados os perfis topográficos. Em seguida ao passo a
passo de como gerar um perfil topográfico, com o auxílio do programa Google Earth,
cada um dos participantes, junto dos ministrantes, confeccionaram um perfil de uma
área a sua escolha, como pode ser observado na Figura 6. Após gerarem seus primeiros
perfis, pedimos para que eles fizessem observações acerca do que haviam produzido,
dedicou-se a maior parte do tempo do primeiro dia para esta atividade.
De maneira geral o uso desta ferramenta foi muito bem recebido pelos
participantes. O impacto visual causado pelo perfil, que reproduz de forma generalizada
as feições de relevo de uma determinada área, foi o elemento que mais causou surpresa
entre os atores envolvidos, ressaltando a importância da técnica no ensino de Geografia.
Figura 6 - Participantes da oficina gerando seus perfis no primeiro dia de atividades. Foto: João Paulo
Oliveira da Rosa (08/05/2017).

Para concluir a atividade do primeiro dia, após gerarmos inúmeros perfis, foram
entregues os resumos das formações vegetais do estado. Começamos a explicar, de
forma teórica, todas as formações vegetais presentes no território de Santa Catarina.
O segundo dia (Figura 7) foi destinado à parte prática da oficina. Primeiramente
os participantes foram divididos em dois grupos. Um grupo realizou a representação da
4Disciplina
5Disciplina

obrigatória dos cursos de Bacharelado e Licenciatura em Geografia da UDESC.
com ênfase em produção de materiais didáticos para Cartografia escolar.
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vegetação original, baseados em consultas ao Manual Técnico de Vegetação do IBGE
(2012) e o resumo entregue anteriormente. Enquanto o segundo grupo ficou responsável
pela elaboração de um perfil de uso da terra. Para isto, utilizaram o mapa de uso da terra
de 2014 elaborado pelo IBGE e as imagens de satélite do Google Earth. Para as
representações foram utilizados lápis de cor.
Figura 7 - Participantes da oficina elaborando os perfis no segundo dia de atividades. Foto: Hariany da
Silveira Cargnin (15/05/2017).

O perfil de uso da terra representado em papel transparente foi sobreposto ao da
vegetação original, dando uma perspectiva do quanto à paisagem foi alterada e onde
ainda restam os remanescentes da vegetação original. Ao final da elaboração de ambos
os perfis, foram feitas discussões a respeito das observações dos participantes,
comparando os dois perfis. Finalizando a oficina, foi passado um caderno para que eles
deixassem suas opiniões sobre a atividade e uma breve discussão de como utilizar este
método/ferramenta no ensino de Geografia nas escolas.
3. OFICINA – SUA APLICAÇÃO, IMPRESSÕES E DEMANDAS
PROBLEMATIZADAS
Conforme Furlan (2011) o perfil é uma projeção das superfícies acidentadas do
que se observa num plano. Eles podem ser utilizados para diversos estudos, sendo que
na Biogeografia, facilita a análise da distribuição das espécies vegetais, bem como seus
portes,e suas relações com a amplitude altimétrica. Com isto tem-se de forma
representativa a interação das feições geomorfológicas, do clima e solos da área de
estudo, conteúdos importantes no ensino de Geografia.
Como dito anteriormente, os participantes da oficina teriam de confeccionar dois
perfis, um de vegetação original e outro do uso da terra (Figuras 8 e 9). O resultado final
foi bastante positivo, pois as representações gráficas foram fiéis à bibliografia utilizada,
no caso o Manual Técnico de Vegetação do IBGE (2012).
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Figura 8 - Perfil da vegetação original.

Fonte: Elaborado pelos participantes da oficina.
Figura 9 - Perfil do uso da terra em papel transparente.

Fonte: Elaborado pelos participantes da oficina.

As áreas de Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas são as mais
modificadas, restando pouquíssimos remanescentes de sua vegetação original. Por se
localizarem em terrenos planos e bem drenados artificialmente, por meio de canais, se
pratica atualmente atividades agrícolas, principalmente a rizicultura, além de abrigarem
os grandes centros urbanos da região. As demais subdivisões da Floresta Ombrófila
8

Densa, por ocuparem os terrenos declivosos da escarpa da Serra Geral, estão
preservadas. No alto do planalto meridional brasileiro, na sua porção que abrange a área
de estudo, as formações vegetais originais (Estepes e Floresta Ombrófila Mista) estão
totalmente preservadas.
Quanto ao método de desenhar o perfil de uso da terra sobre o papel transparente
para posterior sobreposição ao de vegetação original, consideramos uma forma muito
interessante para se comparar as mudanças na paisagem e a questão da ação antrópica
sobre as formações vegetais, tanto com fins de ocupação urbana quanto para fins
econômicos, sobretudo agricultura. Isto pode oferecer uma nova perspectiva espacial
para os estudantes, principalmente por aproximá-los das compreensões da
espacialização deste perfil em nosso estado. Imagens que os livros didáticos produzidos
em escalas nacionais muitas vezes não apresentam em seus materiais.
Ao final da oficina, entregamos um caderno para que os participantes pudessem
expressar suas opiniões sobre os aprendizados ganhos com as atividades elaboradas. No
geral obteve-se um saldo positivo, a maioria enfatizou o escasso uso de ferramentas
tecnológicas no curso de licenciatura. Também foi citada a importância de atividades
práticas no ensino de Geografia Física. Dentre os comentários destacamoso registro de
alguns participantes, como:
“Além de aprofundar em assuntos que não vemos tanto nas licenciaturas, a
oficina trouxe ferramentas para mostrar possível o ensino destes temas.
Ótimas explicações tanto de relevo e vegetação, como o tutorial do Google
Earth.” (Participante 1);
“Os assuntos foram bem explicados, mostrando ferramentas que não tínhamos
aprendido ainda no curso, como mexer em algumas ferramentas no Google
Earth, além do 2º dia da oficina por em prática o que foi aprendido,
reforçando mais ainda o aprendizado.” (Participante 2);
“Ótima oficina, o conteúdo ministrado ficou bem claro. Acho bastante
importante unir geo física + geo humana, principalmente na escola.”
(Participante 3);
“A oficina contribuiu bastante para os graduandos de licenciatura (que não
possui muitas matérias técnicas).” (Participante 4).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A produção dos perfis, tanto da vegetação original como o de uso da terra, nos
proporcionam visões de como a alteração e ocupação antrópica impactam a cobertura
vegetal. O trabalho com perfil também evidência a carência de remanescentes originais
da vegetação na atual configuração da paisagem, alertando para a importância da
presença desses elementos na manutenção dos ecossistemas.
Quanto ao perfil de uso da terra, ficam evidenciadas as áreas utilizadas para fins
de atividades agrícolas, conglomerados urbanos etc e como essas dinâmicas são
condicionadas pelo relevo. Como por exemplo, as encostas da Serra Geral, que não são
habitadas e nem utilizadas para fins econômicos por conta da acentuada inclinação do
terreno, permanecendo a vegetação preservada. Por sua vez, as áreas de planície
permitem o uso excessivo da terra pela ação antrópica, sendo desenvolvidas atividades
agrícolas, na área de estudo, como a riziculturana planície costeirae nas áreas próximas
às restingas atua fortemente a especulação imobiliária, movida pelo chamariz turístico
das praias.
Uma saída de campo para a área trabalhada seria de grande apoio ao que foi
observado pelos perfis, visto que in loco poderiam ser visitadas as áreas objeto de
estudo desta oficina. Todas estas observações também podem ser interligadas à
9

Educação Ambiental, que há muito vem sendo discutida pelas bases e diretrizes
curriculares, onde o individuo pode ser levado a pensar de forma mais crítica o espaço
geográfico. Assim como Oliveira (2015) em sua pesquisa, refere-se aos trabalhos de
campo como métodos de integração não só entre os participantes, mas também entre os
conteúdos e também numa perspectiva interdisciplinar, na qual os discentes podem
relacionar desde aspectos da geomorfologia até questões sociais, dependendo dos locais
visitados.
No ensino de Geografia, o perfil tem uma importante função, pois aborda numa
outra perspectiva o que geralmente é retratado muito superficialmente ou simplesmente
por um único viés em sala de aula. Por experiências próprias, muitos dos conteúdos
trabalhados na educação básica são vistos com um início, meio e fim, sem estarem
interligados a outros conteúdos. Por exemplo, a geomorfologia é vista como apenas os
estudos dos relevos, sem ser citado o quão condicionante esta é para a vegetação e como
é influenciada pelo clima e a geologia. O perfil permite que sejam trabalhados mais de
um conteúdo em uma única ferramenta, alcançando um dos principais objetivos da
ciência geográfica, que é a análise integrada dos fenômenos presentes na superfície
terrestre.
Na formação dos graduandos em Licenciatura dos cursos de Geografia, muitas
vezes falta um aporte técnico, o que pode gerar uma defasagem em sua aprendizagem e
também uma barreira na criação de novos métodos de ensino para seus conteúdos. As
apresentações destes métodos alternativos geralmente são vistos em curtos períodos,
como em oficinas e minicursos ofertados em eventos. Dificilmente é visto em alguma
disciplina ou em outro meio, sendo buscado apenas pelos mais curiosos e interessados
em aprender técnicas e conteúdos que estão além de sua grade curricular obrigatória.
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