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EF09G05

Identificar os principais movimentos nacionalistas e separatistas no mundo, com desta-
que para a região do Oriente Médio.

EF09G06

Analisar os componentes físico-naturais da Eurásia e os determinantes histórico-geográfi-
cos de sua divisão em Europa e Ásia.

EF09G06

Explicar as características físico-naturais e a forma de ocupação e usos da terra em 
diferentes regiões da Europa, Ásia, África e Oceania.
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 Conhecer o uso da terra na África estudando o 
Zimbábue; 

 Comparar questões socioambientais do Zimbábue 
e do Brasil;

 Relacionar ao modo de vida na agricultura e as 
questões climáticas.

 Agricultura em climas semiáridos e áridos;

 Leitura de imagem;

 Usos da terra no Zimbabue (África). 

A agricultura capitalista gerou em muitos países um grande contingente 
de populações empobrecidas. A agricultura comercial de grande escala segue um 
padrão semelhante no mundo todo: grande produção de produtos de exporta-
ção, fraca industrialização nos países produtores, uso de venenos e controle de 
tecnologia e desprezo pelo saber local, entre outros aspectos. Essa agricultura 
privilegiou os produtos de interesse internacional, particularmente as monocul-
turas de exportação e incentivou o desmatamento e a destruição dos ecossis-
temas naturais. Nesta sequência, o objetivo é introduzir comparações entre a 
agricultura do país africano Zimbábue com a agricultura brasileira, notadamente 
na região nordeste do Brasil. 

Etapa 1 – Apresentação do tema e conhecimentos prévios dos estudantes.

Apresentar o estudo colocando na lousa o tema Culturas da Terra. Ques-
tionar os estudantes sobre os significados das palavras cultura e terra. Registrar 
na lousa as ideias dos estudantes e, em seguida, realizar coletivamente a leitura de 
um texto para fundamentação inicial. Sugere-se um trecho do texto “Agricultura 
como fronteira entre sociedade e natureza: novos atributos à multifuncionalidade 
de Miguel Perondi” (vide pág. 81 - 84). Inicie a leitura compartilhada, explicitando 
os objetivos das aulas que se seguirão. A leitura deve ser pausada e comentada, 
pois o texto exige conhecimentos históricos e geográficos avançados e é preciso um 
suporte do professor. Uma sugestão é que faça a leitura mais de uma vez. Caso seja 

Respertório cultural
Abertura à diversidade
Responsabilidade e participação
Comunicação
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interessante, pode-se ilustrar a leitura com imagens da agricultura na África e no 
Brasil. Faça perguntas ao longo da leitura para instigá-los a pensar nessa relação 
entre a cultura e o uso da terra.

Trecho do texto: Agricultura como fronteira entre sociedade e natureza: 

novos atributos à multifuncionalidade de Miguel Perondi (adaptado) 

(...) A dimensão ambiental da nova ruralidade

Segundo Guzmán (1997:21), o conceito de desenvolvimento susten-
tável consiste essencialmente em potencializar aqueles esquemas de 
desenvolvimento que têm como objetivo “a satisfação das necessida-
des da geração presente sem comprometer a capacidade das gerações 
futuras para satisfazer suas próprias necessidades”.  O desenvolvimen-
to sustentável está dado ao longo da história da humanidade, assim o 
crescimento e a decadência das diferentes civilizações possuem muita 
correlação com a maneira de apropriação do espaço e dos recursos 
naturais. As sociedades humanas, nas suas diferentes formas de orga-
nização ao longo do tempo, trouxeram consigo maneiras específicas 
de se relacionar com a natureza, nem todas ecologicamente eficientes. 
Da mesma forma, cada sistema de produção estabelece determinadas 
relações de apropriação e manejo dos recursos, reproduzíveis ou não, 
e que determinam a sua velocidade de consumo (MOLINA & GUZ-
MÁN, 1993 citados por FERRAZ & SILVEIRA, 2003). 

A sociedade contemporânea ocidental substituiu os modelos de pro-
dução vinculados às culturas locais, a partir dos anos 80 incorporando 
a “Revolução Verde”, que por intermédio de um modelo industrial-
-produtivista de apropriação da natureza, acelerou a degradação am-
biental e social do espaço rural a ponto de se tornar insustentável. 
Sendo que já existem provas suficientes de que a perda de solo e po-
luição são fatores-chave na estagnação da produtividade das colheitas 
(ALTIERI, 1998).

A Revolução Verde trouxe inicialmente aumento da produção e pro-
dutividade, notadamente nos produtos de exportação. O incremento 
no uso de insumos, mecanização e expansão dos monocultivos leva-
ram a intensificação da produção em áreas não aptas, ou acima de 
sua capacidade de suporte, provocando erosão e contaminação dos 
solos e água com agroquímicos, tornando-os cada vez mais depen-
dentes do aporte de energia externa. Ao longo do tempo se reduziu 
a capacidade produtiva, devendo-se isso, em grande parte, à falta 
de uma visão mais abrangente entre a produtividade e a estabilidade 
dos ecossistemas tropicais.  

A inadequação do modelo difundido pela Revolução Verde, bem como a 
aceitação internacional e a difusão do conceito de sustentabilidade, tem 
levado pesquisadores a uma crescente busca de modelos alternativos e 
sustentáveis para a agricultura. Mesmo porque, o modelo de produção de 
commodities imposto pelo agronegócio, não tem possibilitado ao agricul-
tor manter-se no sistema e garantir a reprodução social da família. 

Entretanto, para ser sustentável, a agricultura deveria manter a pro-
dutividade agrícola com o mínimo possível de impactos ambientais e 
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com retornos econômico-financeiros adequados à reprodução social 
do agricultor. A sociedade teria, por sua vez, acesso aos alimentos sau-
dáveis, produzidos com base em sistemas diversificados que restauram 
as condições ecológicas da produção, portanto, a mesma população 
que consome recebe a função de proteção dos recursos naturais e pre-
servação da biodiversidade.  (...)

(...) A dimensão cultural do alimento

Em recente palestra, Renato S. Maluf (CPDA) argumentou que os 
alimentos são o principal elo dos homens e o ambiente, sendo uma 
questão de soberania da cultura. A identidade do povo brasileiro se 
expressa pelos alimentos, também pelas festas e vestimentas em sua 
origem camponesa, mas o alimento é central.  

Claude Fishler, um antropólogo da alimentação, citado por Requier-
-Desjardins (2002), argumenta que o alimento é o único produto de 
consumo que o incorporamos, provocando uma relação física, e sendo 
onívoros, estaremos sempre angustiados em racionalizar uma maior di-
versidade de alimento em relação ao orçamento, cultura e sociedade. 

A qualidade perturba de forma emocional a relação entre consumi-
dor e produtor, sendo a qualidade definida num conjunto de carac-
terísticas expressas em três tipos de atributos: (1) de busca, quando 
o consumidor elege um produto que busca pela aparência; (2) de ex-
periência, quando o consumidor conhece o gosto, e tende a repetir a 
compra; e (3) de crença, quando o consumidor acredita nos atributos 
garantidos pelo vendedor. 

O sistema agroalimentar usa os recursos naturais e o próprio território 
para produzir comida, e os consumidores acabam por incorporar ativos 
específicos de propriedade pública que estão vinculados a este processo. 
A produção e o consumo de alimentos resultam numa proximidade do 
consumidor em relação ao produto, isso determina cada vez mais que 
a função biológica tenha um caráter simbólico, e reforça - em relação a 
outros setores - o caráter local do mercado e das técnicas. 

A sensível relação consumidor/produtor abre flanco para as mais varia-
das percepções, assim o produtor de vinho também produz paisagens. 
A valorização desta proximidade tem um grande papel na avaliação 
da qualidade do produto pelo consumidor. A cognição do consumi-
dor lhe permite apreender a característica do produto que compra.  
E imaginar o ambiente de origem do produto, e neste jogo de identi-
dade cultural, o consumidor – baseado em sua experiência - avalia as 
condições de produção do produto e julga a sua qualidade. 

Este ponto é especialmente importante para gerar o interesse por cer-
tificações de garantias de origem, ou no desenvolvimento do produto. 
Esta relação específica foi posta em evidência em países desenvolvidos, 
notavelmente nas reflexões sobre produtos típicos e a construção so-
cial da qualidade do produto alimentar (ALLAIRE e SYLVANDER, 1997 
citado por REQUIER-DESJARDINS, 2002). O jogo das relações que se 
desenvolvem no encontro de produtores e consumidores, ocorre ao 
redor da construção social da qualidade como um recurso territorial 
específico, a partir do momento em que eles - por convenções de qua-
lidade - são encadeados para a origem territorial do produto. 

A economia agroalimentar foi conduzida a se interessar pela dimen-
são espacial, estabelecendo vínculos entre território e desenvolvimento 
local. Desta maneira se estabelece um cruzamento entre território e 
cadeia, entre economia agroalimentar e economia rural. 
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(...) A agricultura como zona de fronteira entre a sociedade e a 
natureza 

Para Williams (1989) a passagem da cidade para o campo é contínua 
e sem rupturas. Saraceno (1994) comprova esta afirmativa quando 
percebe que o dinamismo local ocorre não por ser um espaço isola-
do, mas interconectado. Assim, as recentes tendências de reversão da 
migração e da difusão espacial das atividades econômicas colaboram 
para comprovar que o processo de globalização alterou substantiva-
mente a habilidade de diferentes áreas – incluindo a rural - de partici-
par da produção e comércio de mercadorias e serviços.  

Para Marsden et al (1993) os processos de reestruturação rural que 
envolvem as dinâmicas sociais e econômicas regionais estão inseridos 
nas dinâmicas econômicas agrícolas e não agrícolas dos territórios lo-
cais e regionais. Mas Lowe et all (1995) concluem que mais importante 
do que pertencer ou não a um dado território, existe a necessidade de 
relacionar a dimensão espacial e social entre os agentes locais e entre 
estes e os não locais, e por isto,  para captar o desenvolvimento rural 
propõem a noção de rede. 

Para Williams (1990) quando o homem se sente inseguro frente uma 
sociedade impessoal, busca por segurança nos signos que reconhe-
cem a sua identidade no senso comunitário. E para Tönnies citado 
por Nisbert (1996), a comunidade representa as relações estreitas e 
enraizadas na família, no lugar e na tradição, que contrasta com a 
sociedade (Stricto sensu) subentendida numa relação de caráter mais 
econômico e contratual. Portanto em Moscovici (1975) se percebe 
que a individualização dos atos, dos interesses e das relações humanas 
dá maior impulso à oposição entre sociedade e natureza, isto porque 
a comunidade - ao contrário da sociedade - envolve uma vivência mais 
próxima dos recursos naturais, com indivíduos mais dispersos e por 
isso solidários, com uma organização menos complexa, menos móvel, 
e com relações mais diretas, íntimas e solidárias. 

Um maior individualismo significa menos comunidade, e, portanto, 
menos relação com o ambiente, pois paradoxalmente, segundo Mos-
covici (1975), a relação homem/natureza é uma relação sociocêntrica, 
em que a natureza possui um vínculo recíproco com a sociedade (Lato 
sensu), sendo a função universal das sociedades a de ressocializar a 
natureza para aprender habitá-la. Se pudermos intervir nela, não será 
de fora, mas a partir de dentro, pois nela vivemos. Natureza e socie-
dade não se excluem mutuamente. Assim o abandono da visibilidade 
comunitária pela solitária sociedade moderna também poderia tornar 
o homem menos compromissado com a natureza? Qual a responsa-
bilidade com a sustentabilidade daqueles que se relacionam com os 
recursos, e entre si, de forma mecânica e virtual?  Esta mesma pergun-
ta pode ser feita a partir da pesquisa de Eduardo Audibert, quando 
percebe na demarcação das “áreas protegidas” um poderoso papel 
de representação da natureza como um estado externo à “cultura hu-
mana”, um território “não-humano”. A simples ampliação da área de 
preservação englobando comunidades rurais - por exemplo - em torno 
de um Parque seria uma forma revolucionária de internalizar o homem 
de forma orgânica às áreas protegidas. Muito mais positivo que excluí-
-lo, pois ao negar o humano estabelecendo territórios que não lhe são 
tangíveis retira a possibilidade de ser um ator cultural e transformador 
na relação com o meio ambiente. 

Imaginemos, pois que queiramos oportunizar para uma criança a ex-
periência de proximidade com a natureza, e tenhamos três opções: 



Orientações Didáticas do Currículo da Cidade

84

Geografia

uma fazenda de grãos, uma propriedade colonial, e uma floresta “in-
tocada”. Destes extremos sabemos que a primeira é “moderna” e al-
tamente especializada, que nela se dispensa à presença de animais e 
de residentes, que assim otimiza o seu sistema de produção monocul-
tivado e motomecanizado, sem contar com os perigos presentes nos 
artefatos de controle químico e mecânico. 

A segunda opção seria um sistema diversificado em policultura e cria-
ção, que além do galinheiro, pocilga, estábulo e residência, é bem 
possível que nos surpreenda com a descoberta de um soturno porão 
de chão batido, com um profundo aroma de madeira embebida em 
vinho, salame e queijo parmesão. Que a casa – ainda em estilo colo-
nial – não tenha muita estrutura, e por isso o fogão e o forno sejam à 
lenha, o colchão de palha, o travesseiro recheado com penas de ganso 
e a noite iluminada por um simples lampião. Mas que também, entre 
os residentes, também haja crianças que ainda brincam de roda no 
alcance das vistas da varanda em meio a grilos e vaga-lumes, e por fim, 
aquele suor frio da sensação encontrada nas histórias de assombração 
que contam os mais velhos. 

Bem, a terceira opção, que seria a de maior radicalidade natural, po-
derá ser a mais difícil de encontrar, pois são poucos os parques que 
nos permitem entrar, e menos ainda as oportunidades de convívio com 
lugares que retratem as histórias infantis de hoje, como as do Rei Leão 
e do Irmão Urso. Infelizmente, um fragmento desta floresta selvagem e 
“intocada”, está ao nosso alcance somente no zoológico, e neste caso, 
teríamos de precaver as crianças que somente viriam os bandidos de 
suas histórias (o lobo mau e o leão malvado), pois como justificar que 
estejam todos presos em jaulas? Bem, neste caso talvez seja melhor 
assumir a própria ficção de Wall Disney e conduzi-los a um parque 
temático de natureza virtual! 

Estas fantasiosas alternativas retratam com mais fidelidade a mensa-
gem deste texto, ou seja, a necessidade de dar intimidade ao homem, 
de lhe conferir uma liberdade de ator, que ao que parece, seria o mes-
mo esforço de relocalizar a identidade do homem num território. 

Evidente que não se quer retornar às vidas enclausuradas, oprimidas 
e penosas das antigas comunidades camponesas, mas sim resgatar al-
guns de seus bons sensos, que Souza Santos (2001a) identifica como 
virtudes, exemplificadas nas dimensões da participação e solidarieda-
de. Dimensões estas que auxiliam a reconstituir o pilar da “Comuni-
dade” recompor a “Emancipação” do homem. Mas se podemos re-
construir nossa sociedade com base em seu passado de comunidade, 
poderíamos reconciliar a natureza à sociedade tão firmemente separa-
da pela nossa civilização? 

Segundo Souza Santos (2001b: 139) a nossa responsabilidade sobre 
a natureza nasce de nossa consciência sobre o outro (homem), uma 
subjetividade perdida junto com o princípio da comunidade. O ou-
tro não corresponde a nenhuma das hegemonias da modernidade em 
construção: seja do Estado ou do Indivíduo.

Etapa 2 – Leitura de imagem em audivisuais

Explicar que serão exibidos alguns programas de vídeo sobre agriculturas 
na África. Organizar uma aula expositiva dialogada sobre o meio físico desse país 
Africano. Sugerimos os seguintes vídeos: 


