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9 PRODUTO ELABORADO A PARTIR DA PESQUISA

9.1 Introdução

O produto escolhido para ser apresentado nessa pesquisa foi a criação de um
vídeo e banners para serem utilizados numa aula de Geografia itinerante, com a
finalidade de atingir os objetivos esperados como apresentar ao aluno as mudanças
ocorridas na produção do espaço urbano de Santos nos últimos cinco anos, sob a
perspectiva de uma abordagem crítica no sentido de procurarmos entender a
dinâmica da segregação espacial.
Indico aos professores de geografia da rede municipal de Santos que antes
de utilizar o produto desenvolvido nesta pesquisa, primeiramente se aproprie das
questões que estão no Apêndice do trabalho com a finalidade de nortear as suas
aulas.
Logo após inicie uma discussão com os alunos sobre temas como: espaço
urbano, verticalização, segregação espacial e questões ambientais urbanas e
finalize essa discussão fazendo uma produção textual crítica sobre a sua cidade,
abordando os assuntos acima elencados. Seria interessante expor as opiniões dos
grupos aos demais alunos e também para os outros anos.
Para enriquecer as aulas de Geografia deixarei um modelo que ficará
disponível para impressão dos banners e cópia do vídeo produzido. O produto foi
escolhido por ter um custo baixo e também poderá ser levado para a sala de aula ou
sala de vídeo da unidade escolar.
O professor de Geografia ao utilizar-se deste recurso pedagógico tem a
liberdade de sugerir melhorias para o material impresso e também o vídeo.
Além disso, trabalhar os textos jornalísticos, fotos e mapas sobre a dinâmica
da produção do espaço geográfico de alguns bairros de Santos: Gonzaga, Marapé,
Ponta da Praia e Areia Branca.
Os vídeos e os banners servem como suporte para abordagens críticas dos
pontos positivos e negativos da verticalização em Santos.
Esse produto deve apresentar para os demais alunos da rede municipal a
importância da análise geográfica da produção espacial para a compreensão das
transformações promovidas pelo impacto da construção civil.
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Em conversa com os alunos, o produto aqui relatado foi apresentado e
aprovado como algo de interesse de todos.

9.2 Objetivo
 Desenvolver o senso crítico do aluno referente a produção do espaço urbano
por meio de um vídeo e banners numa aula de Geografia itinerante.
 Perceber a segregação sócio espacial dos bairros estudados.

9.3 Produto desenvolvido (sugestão): produção de vídeo e banners itinerantes

A produção de um vídeo e de dois banners, com linguagem mais apropriada
para alunos do nono ano, foi idealizada a fim de ser levada através de uma
instalação itinerante para percorrer todas as escolas municipais da rede.
Um banner (fig.32) apresenta o conceito de verticalização, com fotos
comparativas dos bairros do Gonzaga, Marapé e Ponta da Praia, obtidas por meio
do aplicativo Google Earth® e os impactos positivos e negativos da verticalização.
O outro banner (fig. 33) apresenta o tema Segregação Espacial sob a reflexão
de alguns autores como Corrêa (2016), Maricato (1996), Alvarez (2015) e Santos
(2001).
Na produção do vídeo foram utilizadas fotografias, imagens aéreas, trilha
sonora e textos elucidativos, cujo objetivo é expor, através de uma abordagem
reflexiva, como o processo de verticalização na cidade de Santos/SP implica na
potencialização da segregação espacial.
A sugestão aqui apresentada procura trabalhar a Geografia local de maneira
significativa para os alunos durante essa aula de Geografia, com o suporte do vídeo
e dos banners, perguntas reflexivas poderão ser feitas fomentando o senso crítico
dos alunos em relação à sociedade em que vivem. A intenção da autora é que esse
material sirva para enriquecer as aulas, fazendo uma abordagem sobre a cidade de
Santos, e sua expansão vertical, apontando também a questão da segregação
espacial de forma crítica e analisar também algumas questões ambientais.
Proponho que os professores de Geografia também leiam as bibliografias
relacionadas no item 9.5 deste trabalho, para servir de fundamentação teórica nas
suas aulas.
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Figura 32 - Banner Verticalização (1,20m x 0,80m)

Fonte: Amieiro (2018)
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Figura 33 - Banner Segregação Espacial (1,20m x 0,80m)

Fonte: Amieiro (2018)
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Figura 34 - Vídeo

Fonte: Amieiro (2018) - O vídeo está disponível para visualização através dos links:
YOUTUBE: https://youtu.be/dnufBoLvbll
VIMEO: https://vimeo.com/286105393

9.4 Sugestão de atividade interdisciplinar para aplicação do produto

Segundo Pombo (2008), definir com precisão a palavra interdisciplinaridade é
uma constante e mesmo a sua aplicação na prática se torna erroneamente utilizada.
A palavra interdisciplinar é vasta e abarca uma série de experiências, realidades,
hipóteses e projetos.
Para Fazenda (2002), “A interdisciplinaridade pauta-se numa ação em
movimento onde o procedimento de nossas práticas nos remete a incerteza dos
resultados adquiridos” e acrescenta que a interdisciplinaridade indica a capacidade
de diálogo entre as diversas ciências, onde o saber é construído em conjunto com
outras disciplinas e não fragmentados.
A interdisciplinaridade trata-se de uma prática de aproximação das disciplinas
e articulação das atividades docentes em uma ação coordenada com objetivos
definidos.
Fazenda (2002) enfatiza que ao se trabalhar um projeto interdisciplinar é
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necessário ter um lócus delimitado. Assim, sugerimos uma atividade envolvendo as
disciplinas de Língua Portuguesa, Inglês e Geografia, com alunos do nono ano do
Ensino Fundamental II.
Foi proposto aos alunos, nas aulas de Geografia (figura 35), que eles
assistissem ao vídeo produzido: “A Verticalização em Santos/SP e o Processo de
Segregação Espacial"; vídeo este composto por fotografias, textos, imagens e por
uma trilha sonora cuja letra aborda a segregação espacial nas grandes cidades.
Nas aulas de Inglês (figura 36) trabalhou-se a música através da tradução da
letra e a pronúncia das palavras.
Na disciplina de Língua Portuguesa (figura 37) a professora se baseou no
vídeo e na tradução e pediu para que os alunos criassem um soneto destacando o
tema “Segregação Espacial”.
O resultado foi bastante satisfatório já que os alunos mostraram interesse e
dedicação em todas as atividades desenvolvidas.
Nas figura 38 podemos observar a letra e a tradução da música utilizada e
nas figuras 39, 40 e 41 alguns sonetos destacados que foram produzidos pelos
alunos em sala de aula.

Figura 35 - Exibição do vídeo na aula de Geografia

Fonte: Amieiro (2018)
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Figura 36 - Tradução da letra da música na aula de Inglês

Fonte: Amieiro (2018)

Figura 37 - Confecção de sonetos na aula de Língua Portuguesa

Fonte: Amieiro (2018)
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Figura 38 - Letra da música trabalhada em sala de aula

SUBDIVISIONS
Rush - 1982
Subdivisions
Sprawling on the fringes of the city
In geometric order
An insulated border
In between the bright lights
And the far unlit unknown
Growing up it all seems so one-sided
Opinions all provided
The future pre-decided
Detached and subdivided
In the mass production zone
Nowhere is the dreamer
Or the misfit so alone
Subdivisions
In the high school halls
In the shopping malls
Conform or be cast out
Subdivisions
In the basement bars
In the backs of cars
Be cool or be cast out
Any escape might help to smooth
The unattractive truth
But the suburbs have no charms to soothe
The restless dreams of youth

Subdivisões
Espalhados nos confins da cidade
Na progressão geométrica
Uma fronteira isolada
Entre as luzes brilhantes
E o longíquo e obscuro desconhecido
Crescendo tudo parece tão desigual
Opiniões já fornecidas
O futuro pré-decidido
Separado e subdividido
Na zona de produção em massa
Não há lugar para o sonhador
Ou para o deslocado solitário
Subdivisões
Nas salas de aula
Nos shopping centers
Conformar-se ou ser excluído
Subdivisões
Nos porões dos bares
Na parte de trás dos carros
Ficar frio ou ser excluído
Qualquer fuga pode ajudar a amenizar
A verdade pouco atraente
Mas os subúrbios não possuem charme para aliviar
Os sonhos inquietos da juventude

Drawn like moths we drift into the city
The timeless old attraction
Cruising for the action
Lit up like a firefly
Just to feel the living night

Enxotados como mariposas nós rondamos pela cidade
A velha atração infinita
Em busca de ação
Acesos como vaga-lumes
Apenas para sentir a noite pulsante

Some will sell their dreams for small desires
Or lose the race to rats
Get caught in ticking traps
And start to dream of somewhere
To relax their restless flight

Alguns venderão seus sonhos por desejos menores
Ou perderão a corrida para os desonestos
Ser preso em armadilhas-relógio
E começar a sonhar com algum lugar
Para relaxar seu vôo inquieto

Somewhere out of a memory
Of lighted streets on quiet nights

Fonte: RUSH. Subdivisons. Mercury, 25 set 1982;

Algum lugar fora da memória
De ruas iluminadas em noites quietas
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Figura 39 - Sonetos produzidos pelos alunos em sala de aula (I)

Fonte: Amieiro (2018)
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Figura 40 - Sonetos produzidos pelos alunos em sala de aula (II)

Fonte: Amieiro (2018)
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Figura 41 - Sonetos produzidos pelos alunos em sala de aula (III)

Fonte: Amieiro (2018)

