
Apresentação

Você tem em suas mãos o primeiro volume
do livro de Geografia. Ele é um guia para acompanhar as aulas que serão
transmitidas pela televisão e um companheiro para solucionar suas dúvidas e
exercitar o conhecimento que você vai adquirir com o Telecurso.

A linguagem é simples e direta e reflete as situações do dia-a-dia, nas quais
a Geografia está presente e pode ajudar a conhecer melhor o lugar em que
vivemos e o ambiente em que trabalhamos.

Cada aula corresponde a um programa de televisão e está organizada de
modo a que você acompanhe o seu aprendizado, avaliando o seu desempenho
e ampliando o seu conhecimento sobre o mundo atual.

Em todas as aulas você encontrará alguns símbolos que irão ajudá-lo a
encontrar os caminhos por intermédio da Geografia.

Siga o roteiro.

Este é objetivo da aula que está começando. Aqui estão as “ferramentas”
da Geografia que você vai aprender a usar para conhecer melhor os diferen-
tes lugares, e ver como fazemos parte da construção do ambiente onde
vivemos e trabalhamos.

Por aqui passa a sua ponte para o mundo da televisão. É a nossa
“telestória”, que mostra situações em que a Geografia pode ajudar a resolver
os problemas do nosso dia-a-dia.

É o coração da aula. Aqui serão apresentados e discutidos os conceitos
que a Geografia utiliza para ordenar o conhecimento sobre o planeta em que
vivemos. Você deve prestar muita atenção nesta parte da aula, pois é nela que
está a chave do seu aprendizado.

Aqui a Geografia vai abrir uma janela para o mundo, mostrando que está
presente em muitas manifestações da arte e da cultura de nosso povo. É uma
maneira de despertar a sua curiosidade para as coisas simples que nos
cercam e que manifestam a presença do conhecimento geográfico acumulado
há muito tempo.



Esta é a sua sabedoria. É um resumo do que aprendeu na aula e que já faz
parte do seu saber obtido por intermédio da Geografia. É muito importante
que você se sinta seguro quanto aos pontos destacados pela coruja. Caso
contrário, é hora de dar uma boa revisada no texto.

Aqui é onde você vai colocar em prática o que aprendeu na aula. Preste
atenção no enunciado das questões e sinta-se à vontade para escrever o que
pensa. Os exercícios foram elaborados para ajudá-lo a enfrentar as provas do
supletivo. Não deixe nenhum deles sem solução.

Seguindo esse roteiro, você vai aprender que a Geografia é uma maneira
eficaz de organizar o conhecimento que possuímos sobre os diferentes lugares
existentes no planeta Terra e de entender como o ambiente em que vivemos é o
resultado da transformação da natureza pelo trabalho humano.

Não há mistério, basta prestar atenção nas aulas e observar as coisas simples
que nos cercam. Com elas, vamos descobrir que o conhecimento geográfico está
presente em muitas decisões que tomamos todos os dias e que podemos
melhorar nossas condições de vida aplicando esse conhecimento corretamente,
pela participação consciente nas atividades comunitárias.

A equipe de professores que redigiu este livro também quer aprender com
cada aluno ou aluna que dedicar uma parte de seu precioso tempo ao estudo da
Geografia, participando deste grande esforço nacional de educação à distância.
Não deixe de escrever para o Telecurso manifestando sua opinião sobre o livro
e as aulas da televisão, isso vai nos ajudar muito a aprimorar nosso trabalho.

Mãos à obra! Vamos, juntos, seguir a inspiração do poeta Fernando Pessoa
e avançar em meio ao:

Esplendor dos mapas, caminho abstrato para a imaginação concreta,
Letras e riscos irregulares abrindo para a maravilha.
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