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CONCEITOS

Biologia

• Ecossistema.

• Restinga.

• Adaptação.

Filosofia

• Sujeito.

• Objeto.

• Representação.

• Cultura.

• Natureza.

• Hipótese.

• Conceito.

Geografia

• Paisagem.

• Ação antrópica.

• Sistema complexo.

• Escala.

MATERIAIS

• Material para desenho no campo: lápis colorido, pranchetas de mão, papel

adequado, borracha, régua, etc.

• Máquinas fotográficas ou filmadora, se possível.

• Gravuras diversas de paisagens clássicas, como fotos de folhinhas, de livros ilustrados

sobre regiões, etc.

• Computadores com acesso à internet para realizar pesquisas.

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

1o Momento

Projeta-se o vídeo. Não há necessidade de preparação. O aluno deve assistir livremente.

Mas, após a exibição, deve-se pedir que ele faça algumas anotações sobre o que
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achou de um modo geral, o que ele sentiu sobre as paisagens que aparecem no

documentário e o que ele entendeu do título, Paisagens invisíveis.

2o Momento

A partir de uma reflexão, que tem alguma especificidade na Geografia (mas não só), os

professores (se estiverem várias turmas reunidas, pode ser dada a partida pelo professor

de Geografia, mas os outros professores também podem tomar a iniciativa, o que já

mostra o caráter interdisciplinar da proposta) devem fazer algumas considerações

organizadoras sobre o conceito de paisagem, tais como:

Paisagem é uma representação, uma idéia, um conceito que corresponde a uma

realidade sensível, que é o que pode ser visto pelo observador. A paisagem

estabelece a proeminência do visível, resulta, portanto, do homem, de seu olhar,

de seus atos, não é a coisa ou a natureza em estado bruto... O que parece natural,

na verdade, revela-se histórico, humano, pois, sem o olhar humano e toda a

espessura que ele possui, não há paisagem. Haveria, então, paisagens invisíveis?

Que não podem ser vistas pelo observador? Ou que estão à espera de alguém

que as desvele, tornando-as, de fato, paisagens? Daí paisagem invisível ser um

oximoro, uma figura de linguagem provocativa, tal como silêncio ensurdecedor,

claridade escura, etc.

3o Momento

Após essas considerações, os professores podem colocar a questão sobre o porquê

desse título, o que ele está provocando. Devem ser registradas as proposições que

surgirem. Outros professores que eventualmente tenham assistido ao documentário

também devem ser perguntados sobre a razão desse oximoro no título.

Não deve ser apresentada nenhuma suposição nesse momento pelo grupo de professores

que organiza a atividade interdisciplinar. Mas ele trabalhará com uma hipótese não

revelada (ou mais alguma que o grupo puder construir), que estará sempre subjacente

aos outros momentos da atividade: a suposição se estrutura com base na questão da

subjetividade, presente na idéia de que, sem o olhar humano, não há paisagem.

A hipótese pode ser assim enunciada: a paisagem que o olhar de um ator constrói não

é visível para outro ator. É, nesse sentido, invisível para o outro. Por isso, a multiplicidade

de paisagens é muito maior do que se pode imaginar. Uma paisagem como a de um

deserto que, a princípio, poderia ser tida como monótona e, portanto, apreensível



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 4

Sala de Professor • PAISAGENS INVISÍVEIS

igualmente por muitos, é, ao contrário, múltipla, pois o olhar humano, a partir de suas

diversas representações, a apreende também de modo diverso.

No documentário, paisagens marítimas do Sul do País ilustram uma situação semelhante

à do exemplo. Como desdobramento da hipótese, pode-se concluir que a multiplicidade

de olhares dos atores possivelmente está alimentada pelo saber científico também: como

olha um biólogo para as paisagens em questão no documentário, e um geógrafo, e um

filósofo? O que cada um vê pelo filtro de seus saberes e de suas experiências? Quais são

suas paisagens invisíveis (aos olhares dos outros)?

4o Momento

Esse momento encerra a preparação para a próxima fase da proposta, que será realizada

no campo. Aqui, vai ser preparada teoricamente a apreensão de uma paisagem

recortada no território das cercanias da escola. Para tanto, parte-se do há de mais

definido na idéia de paisagem: uma configuração material do espaço apreendido

visualmente por um observador (de maneira horizontal ou oblíqua, por exemplo). Qual o

tipo de olhar que apreende e constitui a paisagem: trata-se de um olhar de conjunto.

Olhar fixado num único ponto, sem perspectiva panorâmica, não é o que constitui a

paisagem.

Considerando-se, a seguir, que a paisagem é uma representação que articula vários

planos, diversos pontos de vista, que comporta vários registros, que  permite a identificação

de objetos diferentes, de dimensões diferentes, mesmo a partir do olhar de conjunto, os

professores vão orientar, segundo a visão de sua disciplina, a observação e a descrição

de uma paisagem. Por exemplo:

• Em Geografia, o professor pode orientar que se olhe sob o ângulo da fisiologia da

paisagem (um olhar que considera a escala, a articulação não hierárquica do

orgânico e do inorgânico – formas de relevo, hidrografia – a ação antrópica como

fator de desequilíbrio – isso também em Biologia e Filosofia, etc.).

• Em Biologia, que se olhe do ponto de vista de um ecossistema e tudo que daí se deriva.

• Em Filosofia, a perspectiva do sentido da relação homem-natureza, do imaginário

cultural que certas paisagens-clichê (dos calendários, dos quadros de paisagens da

terra natal longínqua, etc.), afinal, milhares de imagens de paisagem cristalizaram-se

em nossas mentes. O professor de Filosofia pode, ainda, tomar o próprio olhar como

questão, localizá-lo historicamente, questionar seus componentes (o que é o sujeito?

e o objeto? há uma relação necessária entre eles?).
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Em Biologia, pode-se trabalhar o conceito de ecossistema e analisar um tipo em particular,

o da restinga. Considerado a porta de entrada da Mata Atlântica, a restinga é um

ecossistema formado por uma vegetação baixa e úmida que cresce sobre a areia,

entre o mar e a montanha. Ainda pouco estudadas, as restingas se estendem por uma

faixa de 5 mil quilômetros ao longo da costa brasileira, o trecho mais ocupado do território,

com cerca de 87 hab/km2 (cinco vezes a média nacional). Sua principal característica é

o solo arenoso, pobre em nutrientes, e com salinidade elevada, onde cresce uma

vegetação rasteira, basicamente gramíneas, que sofre forte exposição à ação humana

e é de difícil recuperação.

Na proporção em que se afasta das praias, surgem arbustos e moitas com 2 a 5 metros

de altura, com trepadeiras, bromélias e cactos. Mais adiante, de 1 a 2 km do mar,

aparecem árvores de médio e grande porte (figueira-vermelha, ipê-amarelo, quaresmeira

ou manacá da serra e o guapuruvu).

Entre os animais, há os que são exclusivos dessa região, chamados endêmicos, como

uma pequena perereca (Xenohyla truncata), de 3 cm, de hábito incomum à espécie: é

herbívora e auxilia na propagação das plantas. Levantamento recente realizado em

restingas do litoral do Sudeste brasileiro indica, entre os vertebrados, a predominância

de aves (96 espécies), seguidas de anfíbios (28), pequenos mamíferos (12) e répteis (11).

A restinga é um ecossistema sujeito à forte deterioração mediante a ação antrópica

como: avanço habitacional, seja por condomínios de luxo, seja por favelas; depósito

ilegal de lixo; fonte clandestina de areia para a construção civil; construção de

estradas e avenidas beira-mar; abertura de trilhas. O professor de Biologia pode

também trabalhar a questão da mudança de percepção do papel e importância

do ecossistema restinga no equilíbrio ambiental. Podem ser pontuadas as ações

antrópicas numa linha de tempo, mostrando a diversidade de formas de ocupação

de restingas no Brasil nas últimas décadas, incluindo as formas de preservação que

vêm sendo desenvolvidas em algumas unidades de conservação, bem como por

iniciativas privadas.

No interior do País, se preferirem, os professores podem dirigir o mesmo tipo de  trabalho

para as matas ciliares ou para as praias de rios e lagos.

Além dessa preparação para a observação conforme um ponto de vista, deve-se estimular

os estudantes (aqueles que quiserem) a fazerem observações mais livres dessa

especificidade. Podem cruzar pontos de vista, podem investir numa apreensão estética,
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etc. Notem que, assim, teremos olhares distintos apreendendo/construindo a paisagem:

olhares tidos como mais objetivos, mais organizados (científicos e filosófico) e olhares

subjetivos, mais “desorganizados”.

5o Momento

Essa é a ocasião da atividade no campo, que irá propiciar a descoberta e a criação

das múltiplas “paisagens invisíveis”, eis os passos:

1. Um recorte territorial das cercanias da escola (de preferência com uma dominância

de formações naturais) deverá ser escolhido para o exercício desse olhar de conjunto

que apreende a paisagem.

2. A observação/descrição será realizada, de forma individual ou por grupo, conforme

orientação das disciplinas ou sem orientação (no caso da forma livre), e deverá ser

registrada o mais amplamente que se puder. Porém, o registro visual é indispensável

(afinal, sem o visual não há paisagem). Podem ser fotografias, desenhos, filmagens

etc., necessariamente acompanhadas por descrições verbais.

3. O material obtido deverá ser apresentado de forma sintética, para que se extraia

do conjunto, por meio de comparação, algumas análises e conclusões que vão

surgir dos contrastes e diferenças que certamente aparecerão. A idéia é que se

perceba: a) a multiplicidade de paisagens (construções/apreensões) que um

único recorte propicia;  b) que essa multiplicidade deve ser avaliada em sua

produtividade (se a multiplicidade é um fator bom ou ruim, se deriva de falta de

objetividade, etc.); c) a necessidade de se indagar se o contraste entre as

descrições “objet ivas” (das ciências) é um problema (“não ser ia uma

demonstração de algum tipo de subjetividade que também existe no campo

das ciências?”).

4. Aqui é o momento de enunciar publicamente a hipótese dos professores da atividade

interdisciplinar: a paisagem de um ator é sempre, em alguma medida, invisível a

outro, mesmo no caso de se confrontar pontos de vista tidos como mais objetivos,

como os das Ciências e da Filosofia... Há, nesse universo objetivo, uma grande dose

de construção do sujeito, de subjetividade, etc.

5. Depois de lançada essa hipótese, fazer progredir um pouco mais a discussão...
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ETAPAS DO TRABALHO

• Passar o vídeo sem preparação prévia e, depois da exibição, pedir aos alunos que

façam anotações sobre o que acharam de um modo geral e que hipótese eles podem

fazer sobre a razão do título Paisagens invisíveis.

• Os professores (pode ser o de Geografia, mas não necessariamente) apresentam

algumas considerações que visam organizar o conceito de paisagem e que destacam

o predomínio do visual, do olhar, nessa representação.

• A seguir, os professores voltam a colocar em questão o porquê do título e pedem

para que se revelem publicamente as hipóteses, que devem ser registradas por

todos.

• Os professores orientam, segundo a perspectiva de suas disciplinas, formas de

apreensão da paisagem para o exercício que será realizado no campo.

• Observação no campo e descrição, fazendo necessariamente uma apreensão

visual.

• Organização para apresentação e discussão do apreendido. Recuperação das

hipóteses iniciais nas discussões sobre o título do vídeo.

AVALIAÇÃO

Muitas aptidões intelectuais e pessoais dos estudantes serão trabalhadas. Por isso, é bom

decompô-las:

• Capacidade de observação e análise de fontes diversas (nesse caso, o documentário

e a paisagem visitada no trabalho de campo).

• Exercício de formulação de uma hipótese (sobre o sentido do título).

• Capacidade de apreender pontos de vistas distintos e aplicá-los num objeto concreto

da realidade.

• Capacidade de organização e sistematização dos dados obtidos.

• Uso desses múltiplos empenhos intelectuais na discussão sobre o papel das

representações subjetivas, e dos diferentes pontos de vista científicos na formação

complexa do conhecimento humano que o exercício sobre paisagem propiciou.  Tudo

isso pode ser avaliado...
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VEJA TAMBÉM

Livros e periódicos

• BICUDO, Francisco. Vida e morte sobre a areia. Pesquisa Fapesp, n. 89, jul. 2003.

Disponível em: <http://revistapesquisa.fapesp.br:2222/transform.php?xml=6/2/20030

626/20030789/pt/SEC1_6.xml&xsl=xsl/pt/article.xsl&transf=normal&id=SEC1_6&lang=

pt&issue=20030789>.

Pesquisa que avalia o grau de destruição de 17 restingas brasileiras, onde ainda

vivem espécies exclusivas.

• NOVAES, Adauto (org.). O olhar. São Paulo: Companhia das Letras, 1988.

Coletânea de textos de intelectuais de diversas áreas, tratando, sob pontos de vista

diferentes, a questão do olhar.

• PROST, Maria Thereza; MENDES, Amílcar C. (orgs.) Ecossistemas costeiros: impactos e

gestão ambiental. Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi, 2001.

Diversos estudos sobre a dinâmica e funcionamento dos ecossistemas costeiros, os

impactos, gestão ambiental, processos sociais e estratégias de vida nesses ambientes.

• SHAMA, Simon. Paisagem e memória. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.

Obra exemplar sobre o papel operador da memória, da cultura, do sujeito, do olhar

humano sobre a apreensão/construção das paisagens, mesmo as naturais. O livro é

sustentando com um conjunto extraordinário de análise de imagens.

Páginas da internet

• http://www.restinga.net/

Sítio criado por profissionais e estudantes de pós-graduação da Universidade Federal

do Rio de Janeiro, Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Museu Nacional e Universidade

Federal Rural do Rio de Janeiro. Fornece lista de espécies (agrupadas por família) da

flora da restinga e sua ocorrência, além de extensa lista de referências bibliográficas

e contato com pessoas que pesquisam sobre o tema no Brasil.


