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Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta 

continuarei a escrever (Clarice Lispector). 

 

 

  

http://pensador.uol.com.br/autor/clarice_lispector/
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 INTRODUÇÃO 

 

 

livro didático é um complexo objeto cultural, haja vista ser ao 

mesmo tempo elemento de intermediação nos processos de ensino e 

aprendizagem, produto comercializado que contém o conhecimento para a 

formação do aluno e objeto de compra, pelo Governo Federal, para ser 

distribuído para escolas em todo o Brasil. Configura-se, assim, como um 

produto cultural composto, híbrido, que se encontra no “cruzamento da 

cultura, da pedagogia, da produção editorial e da sociedade”. (STRAY,1993, 

p.77-78). 

Outrossim, o livro didático, tradicionalmente, é “um dos lugares 

formais do conhecimento escolar, pelo menos daquele saber julgado necessário 

à formação da sociedade e dos seus indivíduos” (MEDEIROS, 2006, p.34) e a 

materialização do seu uso pelo professor encontra-se interconectada pelas 

representações e conceitos construídos nas múltiplas transições na história 

de vida docente, tendo em vista que a práxis humana constrói-se numa 

perspectiva retroativa (do presente para o passado), numa hermenêutica 

social dos atos individuais. 

Por conseguinte, as concepções particulares sobre o livro didático são, 

antes, manifestações ou acontecimentos discursivos lastreados por um 

complexo histórico-ideológico, decorrendo dele, consequentemente, isto é, as 

concepções de livro didático perpassadas nos discursos se constroem 

historicamente, constituindo-se enquanto unidade discursiva socialmente 

determinada. Assim, além das dimensões da didatização e da utilização, o 

estudo sobre o livro didático também envolve as condições histórico-

ideológicas de sua produção e significação e, sobretudo, das concepções que 

lhe estão subjacentes. 

Há que se constar, portanto, a existência de uma coligação entre o 

contexto sócio-histórico e a constituição das concepções sobre o livro didático. 

Todavia, para compreendê-la, é preciso um pensamento capaz de 

“contextualizar, de globalizar, mas ao mesmo tempo, capaz de reconhecer o 

O 
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singular, o individual, o concreto” (MORIN; LE MOIGNE, 2000, p.207) para 

perceber a totalidade histórico-social existente nessas concepções. 

O estudo sobre o livro didático, então, precisa inseri-lo na construção 

de significados realizada a partir das práticas discursivas interacionais e 

dialógicas, concebendo-o como uma organização temporal da experiência 

humana, cujos elos se dão pela regência de uma causalidade semântica 

presente na relação entre a narrativa de vida do indivíduo e os elementos do 

social. 

As propostas curriculares que se efetivam nas instituições 

acadêmicas, contudo, pouco discutem a questão do livro didático, 

principalmente, nos aspectos da contextualização da sua produção e 

significação, contribuindo, consequentemente, na utilização do livro didático 

de modo consensual e sem questionamentos. Ademais, quando essa discussão 

é deixada à margem, renega o fato de que o livro didático é um elemento 

constitutivo do processo educacional brasileiro. 

Diante desse cenário, esta Dissertação insere sua temática no livro 

didático de Geografia dos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) 

da rede pública, especificamente, sobre as concepções dos professores sobre 

tal material. A presente pesquisa foi pautada na linha investigativa das 

narrativas autobiográficas, da História Oral e das premissas da abordagem 

histórico-cultural. Esse processo teve como parâmetro de análise as 

modalidades de concepções apresentadas por Ferreira1 (2007).  

Buscamos com a nossa investigação, a materialidade do discurso 

escolar em alguns significados da Geografia e do livro didático; 

especificamente, a intermediação do contexto de produção e significação do 

livro didático e da Geografia escolar, isto é, procuramos apreender as 

concepções dos professores sobre o livro, não como algo estático, mas como um 

construto social e histórico, demonstrando como a dinâmica social delineou 

esse artefato.  

                                                           
1 Ferreira (2007) distingue as concepções a partir de três níveis diferenciados: descritiva, 

circunscrita e transformadora. 
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Nesse sentido, as concepções dos professores sobre o livro didático de 

Geografia foram a circunscrição do nosso objeto de estudo e um indicativo 

para a situação educacional e, especificamente da educação geográfica. Já a 

premissa básica, se sustentou na ideia de que o conhecimento do contexto de 

produção e significação dos livros didáticos de Geografia, questionando os 

princípios organizadores das teorias e da superficialidade do imediatamente 

visível, possibilitará construir novos olhares quanto à utilização 

automatizada dos livros didáticos, como também, à conscientização sobre as 

implicações socioculturais, políticas e ideológicas desse material de ensino. 

A esse propósito, consideramos, no presente trabalho, as entrevistas 

narrativas como procedimento teórico-metodológico para a construção dos 

dados e de compreensão de alguns significados da Geografia e do livro 

didático; especificamente, como recurso possibilitador da intermediação entre 

as concepções dos professores sobre o livro didático de Geografia e o contexto 

histórico-social, situando as narrativas de vida dos professores em sua cena 

constitutiva.  

Nossa escolha pela interface livro didático-narrativa docente-Geografia 

escolar surgiu ao entrarmos na Base de Pesquisa Currículo, Saberes e 

Práticas Educativas, no Departamento de Educação da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte – UFRN, em 2007, na qual foram desenvolvidos 

projetos que discutiram questões relativas à estruturação das narrativas 

produzidas por professores/professoras sobre como aprenderam e ensinam os 

conhecimentos geográficos, abordando-se as inter-relações sobre a Geografia 

escolar, currículo, formação docente e memória e questões referentes à 

concepção geográfica que orienta o referencial teórico-metodológico dos livros 

didáticos de Geografia dos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

Desse contexto de aproximação com o discurso teórico da área, um dos 

momentos de grande significância, foi quando construímos a narrativa 

autobiográfica sobre a nossa memória escolar do livro didático de Geografia. 

A partir de então, decidimos articular as temáticas dos projetos de pesquisa 

desenvolvidos anteriormente, unificando-as de forma a serem abordadas em 

uma única e diferente perspectiva. Delimitamos, assim, o problema ou 
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questão central desta Dissertação: “Quais as concepções atribuídas pelos 

professores do Ensino Fundamental aos livros didáticos de Geografia?”. 

Dada a relevância de tal momento para a construção do objeto de 

pesquisa, incluímos na Introdução deste trabalho a transcrição da nossa 

narrativa escrita acerca das experiências das memórias escolares do livro 

didático de Geografia, articulando, assim, o conteúdo de estudo da 

investigação com as nossas vivências escolares de outro tempo/lugar: 

 

 

Estudei todo o Ensino Fundamental em uma mesma escola. 

Localizada na zona oeste de Natal e de ensino particular. Hoje percebo o 

quanto a escola tentava se enquadrar em um perfil inovador – aumentou-se o 

número de apresentação de seminários, trabalhos em grupo e das chamadas 

aulas de campo, algo que não ocorria antes –. Contudo, não se transforma 

radicalmente toda uma estrutura que há anos, e no caso do Brasil, há séculos, 

foi e continua sendo a vigente.  

Tinham-se algumas pequenas modificações didático-metodológicas 

(as avaliações, os recursos...), mas basicamente o eixo norteador do ensino era 

o mesmo: baseado na memorização, na descrição, enumeração e classificação 

excessivas em detrimento das relações sociais de produção. As outras 

dimensões da educação que devem ser também levadas em conta para uma 

transformação efetiva – sócio-política, epistemológica e psicopedagógica – 

permaneceram praticamente inalteradas.  

Na 1ª e na 2ª série (2º e 3º ano) as professoras eram polivalentes, só de 

3ª a 4ª (4º e 5º ano) que havia as divisões das disciplinas por professoras – uma 

ficava com Ciências e Matemática e a outra com Estudos Sociais e Português. 

Durante todo o Ensino Fundamental I (1ª a 4ª série) foi utilizada a 

mesma coleção de livros: Eu Gosto. Citarei bastante nesse meu relato 

exemplos dos meus livros didáticos. Primeiro porque “ter cuidado maior com 

o conteúdo dos livros didáticos, é similarmente, atenção para com as formas 

do conhecimento que [...] [foram] empregados e utilizados nos mesmos pelos 

professores e alunos da disciplina de geografia” (BARBOSA, 2007, p. 8). 
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Segundo; tenho ainda os livros e alguns cadernos dessa época, o que é um 

exemplo mais fidedigno do que ocorria em sala de aula do que apenas a minha 

lembrança.     

A disciplina Geografia chamava-se Estudos Sociais – e como o próprio 

nome revela, a ênfase era a sociedade, a cultura –.  As temáticas principais 

eram como é a família, como é a zona urbana e a zona rural, a casa, a escola 

etc., todas aparentemente colocando o aluno como o centro do ensino. Tudo 

partia da prática social dos alunos – o seu cotidiano –, porém, não se 

procurava explicá-la e entendê-la no nível da totalidade. 

Eram perguntas do tipo: De que são feitas as paredes de sua casa? 

Onde você mora, há muitos prédios altos ou mais casas? Qual o nome do 

município que você mora? O você dava a ilusão de que o aluno era o agente 

ativo da aprendizagem, de que o seu ponto de vista estava tendo um papel de 

importância.  

Essa preocupação com a abordagem do cotidiano nos livros didáticos 

deu-se ao contexto atual: período das reformas educacionais em âmbito 

mundial, a partir dos anos 1990, orientadas pelas políticas das agências 

internacionais, produzindo a edificação dos PCN como referência curricular 

oficial e mais do que nunca foi cobrado da escola o papel de preparar o aluno 

para uma reflexão sobre a vida e sobre a sociedade com assuntos que estão 

presentes no seu cotidiano com base numa tessitura subjetivista. 

Na indicação dos objetivos gerais do Ensino Fundamental pelos PCN 

pode-se corroborar tal fato. Citarei algumas das capacidades que deveriam 

ser desenvolvidas por parte dos alunos segundo os PCN nesse nível de ensino: 

 

 

Posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva 

nas diferentes situações sociais [...]; percebe-se integrante, 

dependente e agente transformador do ambiente, 

identificando seus elementos seus elementos e as interações 

entre eles, contribuindo ativamente para a melhoria do meio 

ambiente; questionar a realidade formulando-se problemas e 

tratando de resolvê-los [...]; compreender a cidadania como 

participação social e política, assim como exercício de direitos 

e deveres políticos, civis e sociais [...] etc. (PCN, 1997, p. 69) 

      



  

   17 
 

Contudo, a base da prática pedagógica não foi modificada: 

prevaleciam os deveres e provas orais escritas, a aula expositiva, o professor 

como centro do processo etc. – sem a preocupação de tornar o aluno um agente 

crítico-reflexivo –. Os próprios PCN que seriam a transformação, não 

alteraram essa natureza da escola. 

As disciplinas padrão (Português, Matemática, Ciências...) 

continuaram sendo privilegiadas, mesmo com a inclusão dos Temas 

Transversais (o cotidiano do aluno) incluídos na escola, pois a lógica que 

preside a estruturação curricular prescritiva continuou sendo a estabelecida 

pela hierarquização das diferentes disciplinas. 

  

 

[...] os temas transversais, apresentados como fundamentais 

para a atuação crítica do aluno na sociedade, são na realidade 

postos em um patamar de importância inferior ao das 

disciplinas na organização do guia escolar. (MACEDO, 1999, 

p.57) 

 

Isso porque o centro do processo de ensino não foi de fato um problema 

concreto da prática social do aluno. Não se buscou a compreensão, a explicação 

dessa prática social. O que seria de fato uma ruptura – da pedagogia liberal 

para a pedagogia progressista. 

Depois da 5ª série (6º ano) é mais evidente do que nunca a 

permanência da Geografia Tradicional – esta não estava encoberta pela 

aparente preocupação com a problemática social –.  Por exemplo, em um dos 

meus cadernos, 7ª série (8º ano), tinha as seguintes questões: “Dê a posição 

geográfica do México; Como se distribui a população do México? Caracterize 

o relevo e a hidrografia do México”.    

A abordagem do cotidiano, as questões supostamente pessoais das 

séries iniciais tornaram a minha análise de Geografia bastante confusa. Não 

conseguia distinguir com clareza, pensei na Geografia Fenomenológica, no 

extremo pensei até mesmo em uma Geografia Crítica. 

A dúvida, principalmente com a abordagem fenomenológica, está na 

utilização de termos como você, suas usados nos livros didáticos que davam 

um “ar” de pessoalidade nas perguntas. Porém, as respostas não eram 
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construções próprias dos alunos, como defende a fenomenologia, eram 

respostas mecanizadas, pautadas na simples observação (Quais os meios de 

comunicação que há em sua casa? Quais os programas que você mais gosta?).                                                                                                              

Na Fenomenologia “os conteúdos [...] são únicos para cada indivíduo, 

pois cada um dos seus elementos é o resultado de um ato de intencionalidade 

– seu significado é atribuído pelo indivíduo [...]” (JOHNSTON 1986, p. 211), 

ou seja, a explicação é vista como uma construção do observador. Portanto, a 

minha experiência não se enquadrava nessa abordagem. 

No tocante à Geografia Crítica, a incerteza se instaurou porque os 

meus livros das séries iniciais tinham temáticas mais enfocadas no cotidiano 

(Quem é você, a comunidade, a escola etc.) e a Geografia crítica toma como 

base a prática social dos alunos. Mas, um ensino numa perspectiva crítica 

procura uma compreensão dessa realidade do aluno, – o como e o porquê dos 

fatos – possibilitando ao educando uma reflexão sobre si, sobre seu estar no 

mundo e sobre sua ação no mundo. “É necessário [...] raciocinar em espiral, 

acompanhando o movimento da matéria social, refletindo, isto é, dando uma 

volta completa sobre o fato e dentro dele, relacionando o não com o sim e vice-

versa, quer dizer, interrelacionando os contrários, as diferenças” (SILVA, 

1989, p.5).  O que de modo algum ocorria na sala de aula. Os exemplos dos 

livros didáticos citados acima revelam a não-crítica frente à realidade, à 

ordem constituída. 

Por isso, cheguei à conclusão de que o ensino de Geografia 

desenvolvido no meu processo escolar foi o da Geografia Tradicional.   

Contudo, mesmo depois de estarem tão evidente os princípios que 

sustentavam a prática da escola em que estudei, é muito complicado inferir 

quais as concepções, as teorias que norteavam a ação escolar.  

 

Os modos de agir não estão sempre coerente e 

inextricavelmente articulados aos princípios teóricos, mesmo 

quando estes existem claramente. Rotular um professor de 

“freneitiano”, “piagetiano”, vygotskyano” etc. é caricaturá-lo 

em relação a alguns aspectos específicos de uma ou outra 

teoria. A prática não é transparente nem homogênea. Ela é 

permeada de contradições que impedem de identificá-la como 

uma única teoria. (SMOLKA; LAPLANE, 1994, p.79) 
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O contexto da época (1992 a 2001), porém, permitiu-me uma melhor 

interpretação dos acontecimentos vividos em sala de aula, pois a minha 

experiência se configurou em determinado tempo e lugar de uma conjuntura 

histórica. Nesse sentido, os fatos foram marcados pelo movimento das ideias, 

pelas questões que estavam acontecendo nessa referida época.   

A compreensão dos processos passados é o passo principal para 

entendermos as condições do presente. Sem essa, não conseguiremos 

desenvolver uma intervenção reflexiva, agiremos sempre de fora para dentro 

– a realidade nos controlará e nos guiará.             

                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Eis a nossa história narrada. Ela foi um fator determinante na escolha 

teórico-metodológica da pesquisa, resultando em um processo no qual a 

vivência do pesquisador se imbricou significativamente com o 

desenvolvimento da investigação. Em perspectiva consoante ao nosso ponto 

de vista, Freitas (2002, p.1) assevera que 

 

 

A contextualização do pesquisador é também relevante: ele 

não é um ser humano genérico, mas um ser social, faz parte 

da investigação e leva para ela tudo aquilo que o constitui 

como um ser concreto em diálogo com o mundo em que vive. 

Suas análises interpretativas são feitas a partir do lugar sócio-

histórico no qual se situa e dependem das relações 

intersubjetivas que estabelece com os seus sujeitos. É nesse 

sentido que se pode dizer que o pesquisador é um dos 

principais instrumentos da pesquisa, porque se insere nela e 

a análise que faz depende de sua situação pessoal-social.  

 

Assim, tivemos um certo horizonte social definido e estabelecido que 

orientou o desenvolvimento da pesquisa. Isso posto, o objetivo da pesquisa foi 

compreender as concepções construídas nas múltiplas transições histórico-

sociais da narrativa de vida dos professores dos anos iniciais com o livro 

didático de Geografia. Consideramos, para essa compreensão, a defesa de uma 

Geografia que construa novos olhares quanto à utilização automatizada dos 



  

   20 
 

livros didáticos, não na busca do manual didático ideal, mas na compreensão 

crítica de sua utilização pelo docente. Nesse sentido, a análise das concepções 

dos professores sobre o livro didático pode ser uma contribuição significativa 

ao debate da educação geográfica, ao propor a consideração de relações 

histórico-sociais que atravessam as condições de sua produção discursiva, 

bem como o seu papel na materialização das práticas docentes. 

Em suma, a pesquisa se definiu como um estudo qualitativo ancorado 

nas entrevistas narrativas de professores dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental de uma escola da rede pública, no intuito de recorrermos às 

suas histórias de vida escolares, acadêmica (formação inicial) e profissional 

para situarmos no espaço-tempo as construções teórico-metodológicas que são 

recuperadas pelas memórias individuais da história passada dos professores 

de Geografia.   

Nosso trabalho está organizado em quatro capítulos, precedidos desta 

introdução, os quais, em seu conjunto, revisam o livro didático de Geografia 

em seus aspectos histórico-sociais – entremeio fundamental para a análise 

das concepções dos professores. 

No primeiro capítulo, circunscrevemos o procedimento teórico-

metodológico da pesquisa, apresentando os sujeitos partícipes, os 

instrumentos utilizados para a construção dos dados e os procedimentos de 

análise. 

No segundo capítulo, apresentamos uma retrospectiva histórica para 

contextualizar o livro didático. Começamos falando, ainda que sumariamente, 

do seu surgimento no cenário educacional brasileiro, concentrando-nos nos 

aspectos legais e políticos que envolvem sua adoção. 

 Na sequência, no terceiro capítulo, tratamos das características do 

livro didático de modo geral e do didático de Geografia, partindo de uma 

reflexão geral sobre a sistematização da Geografia enquanto conteúdo escolar. 

No quarto, e último capítulo, realizamos a análise das concepções dos 

professores sobre o livro didático de Geografia. Por conseguinte, 

apresentamos as nossas considerações finais e, na parte pós-textual, o 

apêndice com a transcrição das entrevistas narrativas na íntegra.  
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1. PROCEDIMENTO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

€A principal perspectiva na realização desta pesquisa foi a análise de 

como os indivíduos deram forma à suas experiências, depreendendo destas a 

construção histórica das concepções dos professores sobre o livro didático de 

Geografia. Para tal análise, adotamos a linha investigativa das narrativas 

autobiográficas, especificamente, das entrevistas narrativas, como baliza 

teórico-metodológica.  

Prioritariamente, então, neste momento da Dissertação, buscar-nos-

emos esboçar as linhas gerais do procedimento teórico-metodológico escolhido 

para a pesquisa. 

 

 

1.1  AS NARRATIVAS AUTOBIOBRÁFICAS: algumas considerações 

 

Ao longo das duas últimas décadas vem-se intensificando a adoção das 

narrativas de professores, por meio da reflexão/revisão de suas trajetórias da 

vida pessoal, escolar e profissional, como um instrumento de investigação da 

prática e da formação docente. As narrativas vêm surgindo nas pesquisas em 

educação como uma ferramenta privilegiada, sendo atribuídos a elas 

resultados significativos para a construção de um conhecimento 

multifacetado sobre o fazer docente; a autorreflexão das experiências 

formadoras do professor e para a reconstrução da prática docente em direção 

aos novos horizontes e modos de fazer e ser.  

Esse movimento crescente da utilização das narrativas dos 

professores trouxe consigo um aspecto, até então ignorado e até mesmo 

desprezado nos períodos anteriores à década de 1980: a ênfase sobre a pessoa 

do professor. Essa mudança trouxe um movimento de renovação na pesquisa 

educacional sob vários aspectos, notadamente no “que diz respeito à pesquisa 

e à formação de professores, fazendo aflorar o interesse por questões e 

temáticas novas, tais como as que se configuram nos estudos sobre profissão, 

profissionalização e identidades docentes” (BUENO, 2006, p.402). 
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Nesse sentido, contrapondo-se aos períodos anteriores à década de 

1980, sobretudo, ao período pós Segunda Guerra Mundial, no qual a 

intensificação da racionalização do trabalho docente e o crescimento das 

instâncias de vigilância e controle sobre a ação do professor repercutiram na 

sua desvalorização enquanto sujeito e na redução do seu grau de autonomia, 

concede-se lugar de destaque ao professor, passando a buscar a compreensão 

dos acontecimentos, problemáticas sob a sua ótica de percepção. A partir de 

então, a literatura pedagógica passa a ser “invadida por obras e estudos sobre 

a vida dos professores, as carreiras e os percursos profissionais, as biografias 

e autobiografias docentes ou desenvolvimento pessoal dos professores” 

(NÓVOA, 1992, p. 15). 

No Brasil, não foi diferente, as narrativas e os estudos autobiográficos 

como metodologias de investigação científica na área de Educação também só 

ganharam visível impulso após a década de 1980. Até então, não foi prolífica 

as pesquisas com narrativas e materiais biográficos.  

 Por outro lado, a década de 1990 trouxe grandes mudanças, 

propalando um crescimento vertiginoso dos estudos orientados pelo uso 

dessas metodologias, genericamente denominadas de autobiográficas 

(BUENO, 2006). Nesse sentido, os anos 1990 inscreveram-se num movimento 

científico e cultural que impulsionou o retorno do sujeito-ator-autor às 

pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, considerando as narrativas e os 

materiais biográficos como fonte de investigação privilegiada. 

Com essa literatura espraiaram-se as justificativas sobre a adesão das 

metodologias autobiográficas, exibindo especialmente as potencialidades dos 

novos métodos para a pesquisa e para as práticas de formação (BUENO, 

2002). Deles tratar-se-á mais adiante, mas um ponto que deve ser ressaltado 

desde já, mais do que ver um simples modismo nas abordagens as quais 

tomaram a perspectiva de explorar as narrativas dos professores, é a 

compreensão do que motivou tamanha adesão, situando os contornos e 

implicações envolvidos na adoção das práticas investigativas com narrativas 

de professores no interior das suas conjunturas espaço-temporais.  
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Esse percurso é necessário, já que a emergência das práticas de 

trabalho com narrativas nesse período não é um fenômeno isolado e neutro, 

mas está fortemente ligado à crise generalizada, vivenciada no decorrer do 

século XX, dos instrumentos heurísticos2 da sociologia positivista, dos seus 

axiomas fundamentais da objetividade e intencionalidade nomotética3, pondo 

em questão os métodos convencionais de investigação pautados pela 

perspectiva de se construir uma ciência objetiva e globalizante.  

Vale ressaltar que, anteriormente ao século XX, juntamente com a 

consolidação de ciências elaboradas, com um corpo de conhecimentos 

sistematizados pelos fundamentos positivistas4, já ocorriam essas reações 

face aos instrumentos heurísticos e ao método nomotético de investigação. 

Uma incursão pela história, filosofia e pela sociologia das ciências, sobretudo, 

das ciências sociais, revela que o saber positivo e positivista, assentado numa 

visão naturalista e empirista e na observação e explicação causal dos 

fenômenos, foi questionado, ocorrendo reações de oposição. 

Primeiramente, destacou-se a reação dos românticos alemães face ao 

que qualificaram de “razão abstrata”, “saberes dispersos” e “aridez do espírito 

das Luzes”. Eles buscavam, opondo-se à epistemologia de Galileu5, uma 

epistemologia romântica, da totalidade, que dava importância aos 

sentimentos, à simpatia, aos sentidos. Depois, na Alemanha do século XIX, 

surge uma reação mais defensiva contra a não diferenciação epistemológica e 

metodológica entre as ciências humanas e as ciências naturais no campo de 

estudo da história e da cultura (FINGER, 1988).   

Todavia, é no transcorrer do século XX, sobretudo, no seu final, que 

as reações contra o ideário positivista consolidam-se e os trabalhos com 

materiais biográficos, principalmente, as narrativas, sobressaem-se. Vale 

                                                           
2 Heurística: método analítico para a descoberta de verdades científicas. 
3 O método nomotético, cujo grande expoente foi Wihelm Windelbland (1848-1915), procura 

determinar as leis gerais que expressam a regularidade dos fenômenos. 
4 O panorama científico do século XIX, resultante das condições econômicas, políticas e 

culturais desse período, foi fortemente influenciado pelas idéias do Positivismo formuladas 

por Augusto Comte (1798-1875). Ele pretendia uma ciência cujo grande baluarte seria a 

neutralidade científica, calcada na substituição das explicações teológicas e metafísicas por 

descrições naturalistas e empiristas dos fatos. 
5 O método defendido por Galileu Galilei (1554-1642) tem como principal foco as relações 

quantitativas, partindo da empiria para obter leis gerais. 
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sublinhar, já nas décadas de 1920 e 1930, pelos sociólogos da “Escola de 

Chicago”6, uma tentativa de resposta alternativa da sociologia à investigação 

positivista, buscando que a utilização das narrativas nas investigações 

científicas passasse a ser largamente empregada. Contudo, como já citado, foi 

somente após os anos 1980 que a preponderância da pesquisa empírica nas 

ciências humanas diminui, abrindo espaço para procedimentos e aspectos 

metodológicos das abordagens investigativas com narrativas.  

Nesse contexto, as grandes explicações estruturais, construídas a 

partir de categorias muito gerais passaram a não mais satisfazer os seus 

destinatários e o saber científico moderno, positivo e positivista, começou a 

ser questionado, indo de encontro às regularidades e situações estáveis, “as 

evoluções, as crises e as instabilidades” (PRIGOGINE; STENGERS, 1984, p. 

5). Ademais, os princípios da redução e da separação, que regeram por muito 

tempo a consciência científica também entraram em crise, propalando-se, a 

partir de então, de maneira mais intensa, a ideia de que o conhecimento 

progride não só pela formalização e abstração, mas também, e, sobretudo, pela 

capacidade de contextualizar e englobar.  

Essas mudanças paradigmáticas e rupturas no âmbito da Sociologia 

que, puseram em questão os pressupostos da ciência clássica no âmbito das 

próprias ciências físicas e biológicas, contribuíram para alimentar certas 

resistências aos métodos e modelos mais tradicionais de investigação que já 

haviam aflorado no interior das várias ciências humanas. 

É no contexto desses embates teóricos7 que, a Sociologia trouxe, para 

seu campo e para várias abordagens qualitativas de pesquisa, novos objetos 

de estudo e novas formas de investigação. Seu percurso nessa direção 

                                                           
6 A expressão “Escola de Chicago” resume em si um movimento desenvolvido por volta de 

1915/1940 por professores e estudantes da Universidade de Chicago, no qual a pesquisa 

qualitativa reveste-se pelo interesse no outro, no diferente, bem como pela descrição e 

interpretação do sujeito. 

7 É importante ter cuidado com os reducionismos, pois o objetivo das contestações não são, 

necessariamente, o de estabelecer uma polarização entre as abordagens das ciências naturais 

e humanas. “Assim, hoje, observa-se uma preocupação cada vez mais crescente em se criar e 

propor modos alternativos de fazer ciência, concomitante com a perspectiva de se construir 

explicações totalizantes. Um dilema, sem dúvida, mas esta convivência tem-se mostrado 

salutar para alimentar os debates teóricos e essencial para o desenvolvimento tanto de cada 

uma das diferentes abordagens como das próprias ciências sociais” (BUENO, 2002). 
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atravessa praticamente todo o século XX, e não cabe dentro dos propósitos 

deste trabalho explaná-lo detalhadamente. Todavia, precisamos sublinhar 

que, ao tentar romper com os métodos padronizados de investigação, abriu-se 

flanco para que os materiais biográficos, sobretudo, as narrativas 

autobiográficas, passassem a se constituir também em objeto de investigação. 

Aflora-se, então, um terreno propício à pesquisa com narrativas 

autobiográficas, pois a adoção de um método de investigação oposto ao método 

experimental, não só recusou a aplicação do modelo positivista no estudo da 

vida social, como também trouxe uma mudança para o objeto de pesquisa das 

ciências sociais, o qual se deslocou do ser generalizado, universal para um 

sujeito possuidor de seu próprio ponto de vista, suas interpretações – um 

sujeito narrador da sua própria história. Sob esse prisma, a Sociologia passa 

a desenvolver a teoria do ‘ator social’ – o ‘sujeito’ constrói o sentido de sua 

experiência e se faz o ‘sujeito’ de sua ação (DELORY-MOMBERGER, 2003).  

Essa retomada da ‘questão do sujeito’ trouxe consigo uma concepção 

de realidade despojada da dimensão linear, essencialista e atemporal do eu, 

delineando um decurso da vida mais complexo inserido num “campo dialético 

de tensões, pelo menos tridimensional, rebelde a toda simplificação 

unidimensional” (PINEAU, 1988, p. 65). 

Dessa maneira, o desenvolvimento de pesquisas com as narrativas 

autobiográficas, juntamente com as mudanças metodológicas nas pesquisas 

das ciências sociais, contribuíram com o processo de rompimento da tradição 

do método único, o experimental, e do desvelamento da “verdade” única 

(SILVA, 2007) e retomou a ‘questão do sujeito’, esvaziada nos anos de 1960 e 

1970, sob um novo viés de uma realidade sócio-histórica, cambiante e instável. 

Nesse sentido, Delory-Momberger (2011, p.1) aponta que 

 

Os seres humanos não têm uma relação direta, transparente, 

com o vivido e o desenrolar de sua vida, essa relação é 

construída e mediatizada pela cultura e adota a forma de 

representações, esquemas, modelos, programas biográficos 

transmitidos pelas instituições, organizações coletivas, grupos 

sociais. É também o que diz a etimologia da palavra biografia, 

literalmente, escrita da vida: as culturas e sociedades 

transmitem e impõem, até certo ponto, escritas da vida, e os 

indivíduos escrevem – biografam – seus próprios percursos de 
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vida no contexto dessas trajetórias modelizantes e 

programáticas. 

 
Assim, ao narrar, o sujeito é submetido às variações sócio-históricas 

que delineiam as estruturas e formas de narrativa utilizadas para biografar 

sua vida, isto é, as narrativas são formas coletivas que refletem e condicionam 

as relações mantidas pelos indivíduos com a coletividade e com eles mesmos, 

em determinado tempo-espaço, mas, concomitantemente esta relação sujeito-

narrativa não é sinônimo direto de simples produto de ‘submissão’: ao mesmo 

tempo em que o indivíduo reflete nas suas narrativas os condicionantes 

histórico-sociais de sua existência, refrata-os, sendo sujeito elaborador da sua 

biografia. Desse modo, o indivíduo em relação às estruturas e à história de 

uma sociedade, coloca-se como polo ativo e “mais do que refletir o social, 

apropria-se dele, mediatiza-o, filtra-o e volta a traduzi-lo”. (FERRAROTTI, 

1988, p. 26). 

Simondon (1964), ao falar da autoformação enquanto função da 

evolução humana traz também essa ideia da dependência parcial, limitada do 

indivíduo aos elementos externos a sua existência. Ele traz uma concepção 

diferenciada de ser vivo, o qual “não é só o resultado, o produto de indivíduos, 

mas também palco de individuação”, haja vista, o ser humano estar 

constantemente modificando-se e inventando estruturas interiores novas. 

Nesse sentido, a vida humana é  

 

sempre atravessada e questionada por dois tipos de 

pluralidades: uma pluralidade sincrônica de trocas 

incessantes dos seus múltiplos componentes internos e 

externos e uma pluralidade diacrônica dos diferentes 

momentos, das diferentes fases da transformação do ser 

(PINEAU, 1988, p. 65). 

 

Assim sendo, por mais dependente dos outros e do meio ambiente 

físico que o indivíduo seja, essa relação de dependência não é linear, uma vez 

que ele consegue estabelecer uma distância mínima a qual lhe permite ver-se 

como objeto específico entre os outros objetos, diferenciar-se deles, refletir 

sobre si.  Desse modo, “o campo de todo acto ou comportamento humano vê a 
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co-presença activa dos condicionamentos exteriores e da práxis humana que 

os filtra e os interioriza, totalizando-os. Nesse campo, nada é passivo, simples 

ou epifenômeno”. (FERRAROTTI, 1988, p. 29). 

Em outra perspectiva teórica, mas também reconhecendo a 

relatividade entre a relação eu-outro-meio, acrescenta-se os estudos de 

Bruner (1997) sobre as narrativas, os quais relacionam a maneira como a 

narrativa é engendrada pelo sujeito ao mundo simbólico da cultura e também 

ressaltam a ação dos relatos autobiográficos na construção da singularidade. 

O seu enfoque teórico recai no papel da cultura, dos aspectos externos na 

constituição sujeito-sociedade, especificamente, na responsabilidade de 

oferecer kits de técnicas interpretativas, as quais ajudam o indivíduo a 

constituir em sua mente uma memória narrativa que o ampara na 

compreensão dos valores canônicos de sua sociedade, bem como dos seus 

(dela) desvios. 

De acordo com Bruner (1997), desde o momento em que um indivíduo 

ingressa em uma determinada cultura, ele tem acesso aos diversos 

significados os quais foram construídos ao longo da história, tanto da 

sociedade humana como também de sua cultura particular. Esse pensamento 

coaduna-se, sobretudo, com a abordagem histórico-cultural, a qual 

compreende a postulação do desenvolvimento humano como sendo resultado 

da interação entre as determinações biológicas advindas da pertinência à 

espécie humana, a etapa da vida em que a pessoa se encontra, a história 

cultural do sujeito e as experiências particulares privadas de cada um, não 

generalizáveis a outras pessoas — a filogênese, a ontogênese, a sociogênese e 

a microgênese. 

Dessa forma, para Bruner, “não podemos compreender o ser humano 

e sua ação sem conhecer tanto a cultura como a biologia, e não podemos 

entender a ação humana sem considerar o seu caráter situacional” 

(CORREIA, 2003, p.509). Nesse sentido, é preciso inter-relacionar 

dialeticamente os insights biológicos, evolutivos, psicológicos individuais e 

culturais para compreender o funcionamento mental humano. Em síntese, 

sem desconsiderar a biologia e os recursos físicos é preciso demonstrar como 
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as mentes “são reflexos da cultura e da história (1997, p.116)”. E a forma de 

ter acesso e interpretar os dados provenientes da mente humana, seria 

através da narrativa – o princípio organizador da experiência humana. 

Através das narrativas os conceitos vão sendo transmitidos de geração 

a geração por meio e constituem um saber comum construído socialmente. 

Toda explicação e justificativa daquilo que foge ao canônico (os valores de uma 

cultura, com seus significados, de maneira tal arraigada que assumem tal 

caráter de forma legal e perfeitamente normal), portanto, é interpretada por 

meio de narrativas, sendo essas dentro da cultura popular uma prática 

sempre presente. 

Desse modo, através das narrativas é possível negociar e renegociar 

os significados que fogem do canônico, buscando novos significados consoantes 

com as ‘regras sociais’, de forma a “encontrar um estado intencional que 

atenue ou pelo menos torne compreensível um afastamento de um padrão 

cultural” (BRUNER, 1997, p.50). Segundo Bruner (1997), a narrativa foi uma 

das grandes conquistas do desenvolvimento humano porque sem as 

circunstâncias atenuantes usadas no narrar para explicar as situações 

divergentes da realidade, “nós jamais poderíamos suportar os conflitos e 

contradições que a vida social gera. Nós nos tornaríamos inadequados para a 

vida da cultura” (BRUNER, 1997, p. 85). 

Assim, os seres humanos vão formando uma noção do canônico como 

um referente para interpretar através da narrativa as violações e 

afastamentos dos estados “normais” da condição humana, ao mesmo tempo 

em que, a narrativa apresenta-se como princípio organizador da experiência 

humana no mundo social, do conhecimento das pessoas sobre este mundo e 

das trocas mantidas por ele. Ela sugere, dá indícios, expressa uma “a voz de 

um alguém” – as histórias inevitavelmente têm uma voz narrativa. 

Nesse âmbito, o narrar é algo inerente ao homem – o tempo todo 

estamos relatando fatos em que agentes fazem coisas baseadas em suas 

crenças e desejos, empenhando-se no atendimento a metas, objetivos, 

necessidades e desejos, encontrando obstáculos que eles dominam ou que os 

dominam, tudo isso ocorrendo em um determinado espaço-tempo, isto é, o 
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tempo todo estamos narrando. Ela domina de tal maneira o cotidiano – 

através dela se ensina, se conserva a memória, se recria o passado – que não 

parece mais possível a sua extinção. Porém, como a experiência é líquida 

(BAUMAN, 2003), as narrativas são construídas por diferentes sentidos 

conforme o momento e as novas experiências do sujeito que a interpreta e, 

portanto, são concebidas em contínua formação e em contraposição a qualquer 

ideia de rigidez, aproximando-se mais do substantivo “fluidez”. 

Sob essa perspectiva, Connelly e Clandinin (1995, p. 11), ao discutirem 

sobre o uso das narrativas nas pesquisas, destacam: 

 

A principal razão para o uso da narrativa na investigação 

educativa é que os seres humanos são organismos contadores 

de história, organismos que individualmente e socialmente, 

vivem vidas relatadas.  O estudo da narrativa, portanto, é o 

estudo da forma como os seres humanos experimentam o 

mundo. 

 

Logo, se o modo típico de esquematização da experiência humana e a 

memória que temos dela é narrativa, o uso das narrativas em pesquisas é um 

importante instrumento para a apreensão de experiências e vivências e para 

a compreensão das injunções históricas e culturais preponderantes em 

determinada época e contexto cultural, obtendo-se uma noção geral de um si 

mesmo particular em uma variedade de contextos culturalmente específicos. 

É com essa mudança na percepção sobre o papel das narrativas na 

pesquisa que se propala o emprego dos materiais biográficos, sobretudo, das 

narrativas autobiográficas, em várias áreas da investigação científica. 

Todavia, foi nas pesquisas educacionais que as narrativas autobiográficas 

ganharam um visível impulso, voltando-se, desde então, para a maneira como 

os professores vivenciam os processos de formação no decorrer de sua 

existência e privilegiam a reflexão sobre as experiências vividas no 

magistério.  

Nesse sentido, intensificaram-se as pesquisas educacionais sobre as 

escritas de si nos processos de formação e profissionalização docentes, 

considerando tanto a dimensão institucional de escritas, realizadas em 

contexto de aprendizagem formal, quanto aos sentidos atribuídos à esfera 
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privada da profissão, passando a buscar variados aspectos nas trajetórias de 

professores, tais como, as razões da escolha profissional, as especificidades 

das diferentes fases da carreira docente, as relações de gênero no exercício do 

magistério, a construção da identidade docente, as relações entre a ação 

educativa e as políticas educacionais, entre outros (PASSEGI, 2011).  

Vale sublinhar que essa produção, trouxe consigo “uma enorme 

dispersão, tanto temática quanto metodológica, decorrente, entre outros 

fatores, sobretudo, da multiplicidade de referenciais teóricos utilizados nas 

pesquisas” (BUENO et al, 2006, p.388), fazendo empréstimos conceituais de 

vários campos disciplinares e combinações as mais variadas, “nem sempre 

isentas de ambiguidades quanto às denominações metodológicas utilizadas” 

(BUENO et al, 2006, p.338).  

Os estudos desenvolvidos por Bueno (2006) objetivando mapear as 

pesquisas educacionais brasileiras no período de 1985 a 2003 para identificar 

as temáticas que se destacaram nas investigações sobre formação de 

professores e profissão docente, apontam o aumento significativo de 

abordagens da escrita de si concomitantemente ao desenvolvimento de um 

largo espectro de pesquisas muito disperso, na maioria das vezes, sem uma 

fundamentação teórica concisa e explícita. Esse aspecto contribuiu para o 

alastramento de uma multiplicidade de denominações com relação aos 

trabalhos sobre a escrita de si abstidos da compreensão de que diferenciações 

terminológicas, mais do que uma questão de escolha lexical, podem delinear 

objetivos e meios diferentes de pesquisa.   

Esses estudos tiveram como recorte investigativo a realidade 

brasileira, mas não significa que o exemplo não pôde ser expandido para 

outros contextos, pelo contrário, a questão dessa variedade terminológica 

sobre as abordagens, genericamente tituladas autobiográficas, adveio 

também da realidade externa ao Brasil.  

Assim, passou a propalar-se, no Brasil e em vários lugares, uma 

multiplicidade de denominações: memória(s), lembranças, relatos de vida, 

depoimentos, biografias, biografias educativas, memória educativa, histórias 

de vida, história oral de vida, história oral temática, narrativas, narrativas 



  

   32 
 

memorialísticas, método biográfico, método autobiográfico, método 

psicobiográfico, perspectiva autobiográfica, entre outros. Variedade essa que 

foi muitas vezes acompanhada de práticas pouco consistentes e de 

metodologias destoantes dos referenciais teóricos optados, surgindo trabalhos 

difusos que ou usavam mais de uma denominação, deixando implícita a ideia 

de que são tomadas como sinônimos, quando seria necessária a explicitação 

do referencial teórico e da metodologia peculiar a cada escolha terminológica, 

ou buscando complementar um sentido com outro, ou uma abordagem com 

outra, sem ter o cuidado de procurar se havia de fato essa possibilidade de 

aproximação teórica.  

Em contrapartida, a intensificação desses trabalhos trouxeram 

importantes contribuições para as investigações na área da Educação, 

sobretudo, no contexto brasileiro, pois contribuíram para uma renovação da 

pesquisa educacional, de maneira especial no que diz respeito à pesquisa e à 

formação de professores, fazendo aflorar o interesse por questões e temáticas 

novas, tais como as que se configuram nos estudos sobre profissão, 

profissionalização e identidades docentes (BUENO, 2006). Ademais, 

contribuíram para o desenvolvimento de uma percepção de Educação mais 

revitalizada ao vincular-se às apropriações teóricas de outros vieses 

investigativos.  

Foi em vista das dificuldades e das multiplicidades de potencialidades 

envolvidas nas pesquisas ditas autobiográficas que buscamos neste trabalho 

ter uma definição mais precisa dos referenciais teóricos e procedimentos de 

pesquisa, de uma forma que pudesse auxiliar na indicação dos percursos a 

seguir e nas apropriações conceituais. Caso contrário, uma investigação 

científica sem estar calcada em convicções teóricas e pressupostos claros 

poderia transformar as potencialidades da pesquisa em limitações. 

Nesse sentido, é mister explicitar que o referencial teórico utilizado 

como subsídio da pesquisa partiu das premissas da abordagem histórico-

cultural, as quais buscam explicitar e compreender as relações entre o 

funcionamento da mente humana e as situações culturais, institucionais e 

históricas. A abordagem histórico-cultural tem o materialismo histórico-
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dialético como corrente filosófica norteadora do seu pensamento e expressa no 

seu método e no arcabouço conceitual as marcas da filiação dialética 

desenvolvida por Karl Marx8 – o método materialista histórico-dialético. Este 

método baseia-se na tentativa de superar os reducionismos das concepções 

empiristas e idealistas e na busca pela compreensão dos indivíduos enquanto 

sujeitos históricos, datados, concretos, marcados por uma cultura e ao mesmo 

tempo criadores de ideias e consciência ao produzirem e reproduzirem a 

realidade social.  

 

As investigações que adotam o materialismo histórico-

dialético revelam de forma original, a totalidade do objeto, 

refratando-o de forma mais real e universal. Esse método 

oferece a oportunidade de colocar em prática o dinamismo do 

pensamento, auxiliando a unir lógico e histórico e 

possibilitando que o fenômeno seja investigado na sua 

evolução (IBIAPINA; FERREIRA, 2005, p.30). 

 
Neste caminho lógico, o dinamismo do pensamento significa refletir 

sobre a realidade partindo do empírico (a realidade dada, o real aparente) e, 

“por meio de abstrações (elaborações do pensamento, reflexões, teoria), chegar 

ao concreto: compreensão mais elaborada do que há de essencial no objeto, 

objeto síntese de múltiplas determinações, concreto pensado” (PIRES, 1997, 

p.1). Assim, o pensamento transcende o senso comum, mas sem deixar de 

compreender a práxis pela ótica do sujeito particular, isto é, a “diferença entre 

o empírico (real aparente) e o concreto (real pensado) são as abstrações 

(reflexões) do pensamento que tornam mais completa a realidade observada” 

(PIRES, 1997, p.1).  

Similarmente, Vygotsky (1998) defende que o desenvolvimento das 

funções mentais de cada indivíduo resulta de sua apropriação das práticas da 

cultura, o que se faz através de mediações – pelos outros e pelos signos – em 

processos de internalização, definidos pelo autor como a reconstrução interna 

                                                           
8 O grande nome ao qual nos remetemos quando falamos do Materialismo Histórico-dialético 

é o Karl Heirinch Marx (1818-1883), um intelectual e revolucionário alemão, fundador 

da doutrina comunista moderna. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Intelectual
http://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunismo
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de uma operação externa, em que um processo interpessoal é transformado 

num processo intrapessoal. 

Essa posição teórica, circunscrita para a nosso estudo, encontrou sua 

contrapartida no plano metodológico, pois a sua materialização enquanto 

pesquisa científica necessitou de um método e uma técnica que a permitisse 

constituir enquanto fundamento de uma investigação. Sendo assim, o 

principal instrumento utilizado para a construção dos dados empíricos foi a 

realização de entrevistas produtoras de narrativas autobiográficas, de 

rememoração individual de professores. Essas entrevistas foram conduzidas 

com a intenção de possibilitar a expressão das concepções dos próprios 

entrevistados sobre o significado do livro didático de Geografia em sua 

trajetória individual. 

Encontramos também na abordagem qualitativa a base teórica para 

compreender nosso objeto de pesquisa e alcançar os objetivos propostos, pois, 

diferindo de uma abordagem quantitativa, que não possibilita a construção 

da historicidade do sujeito, o viés qualitativo entra em consonância com a 

nossa proposta de trabalho de voltar-se para uma hermenêutica das 

concepções dos professores de forma situada. A abordagem qualitativa visa 

apreender e explicar o sentido das ações das pessoas e grupos, enquanto 

realização de uma intenção. As ações humanas são sempre a expressão de 

uma consciência, o produto de valores e a resultante de motivações. 

 

 A pesquisa qualitativa tem sido resgatada nas ciências 

sociais por se considerar que ela abarca uma relação 

inseparável entre o pensamento e a base material, entre a 

ação de homens e mulheres enquanto sujeitos históricos e as 

determinações que os condicionam, entre o mundo objetivo e a 

subjetividade dos sujeitos pesquisados. Esta forma de 

abordagem tem sido valorizada, uma vez que trabalha com o 

universo de significados, representações, crenças, valores, 

atitudes, aprofundando um lado não perceptível das relações 

sociais e permitindo a compreensão da realidade humana 

vivida socialmente (GONÇALVES; LISBOA, 2013, p. 1). 

 
Ademais, ao considerar a abordagem qualitativa como 

direcionamento da investigação do objeto de pesquisa, o pesquisador deve 
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compreender as pessoas envolvidas no processo de análise enquanto “[...] 

sujeitos de estudo, pessoas em determinadas condições sociais, pertencentes 

a determinado grupo social ou classe com suas crenças, valores e significados” 

(MINAYO, 1993, p.22), e que esse objeto apresenta-se em permanente estado 

de transformação. 

Dentre os requisitos da investigação qualitativa, destacamos para o 

contexto de nossa pesquisa: 

 

 os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo 

processo do que simplesmente pelos resultados. Desse modo, 

valoriza-se como as expectativas se apresentam no contexto 

da prática, traduzindo-se em atividades, procedimentos e 

interações diárias. 

 

 os dados são analisados de forma indutiva. O que quer dizer 

que as análises vão sendo construídas a partir das 

possibilidades e aberturas possíveis pelo próprio processo de 

recolha desses. 

 

 os significados, as perspectivas participantes, são de 

importância vital na abordagem qualitativa. São essas 

significações os reais objetos de estudo em foco (SOUSA, 2011, 

p. 20). 

 

  

Baseada nesses princípios, a pesquisa delimitou-se como qualitativa 

de enfoque histórico-cultural, valendo-se de entrevistas narrativas para 

investigar a interdependência dos fatores socioculturais nas concepções 

específicas das narrativas de cada indivíduo, no caso desta investigação, do 

indivíduo-professor. Assim, as questões formuladas para a pesquisa não 

foram estabelecidas visando à operacionalização de variáveis, mas a 

orientação para a compreensão dos fenômenos em toda a sua complexidade e 

em seu acontecer histórico. 

Dessa maneira, as narrativas autobiográficas construídas na 

investigação foram compreendidas na perspectiva de permitir ao professor 

uma compreensão, numa visão dialética, das mudanças e movimentos sociais 

do mundo que lhe pertence, contribuindo para perceber-se como agente 

construtor e modificador da sua história. Consideramos, então, a memória 

biográfica do professor inserida no campo social, descrevendo-a, de maneira 
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situada, nas condições do acontecimento, inscrevendo-a, por isso, o discurso 

na História. 

Desse modo, o sentido de memória escolhido para essa pesquisa não 

coaduna com a significação de depositário do passado, “cujo conteúdo seria 

um sentido homogêneo, acumulado ao modo de um reservatório”. Pelo 

contrário, ela é “necessariamente um espaço móvel de divisões, de disjunções, 

de deslocamentos e de retomadas, de conflitos de regularização... Um espaço 

de desdobramentos, réplicas, polêmicas e contra-discursos” (PÊCHEUX, apud 

ACHARD, 1999). 

É nesse contexto que se situou a pesquisa, entendida como uma 

possibilidade de contribuição significativa ao debate da educação geográfica, 

ao propor a compreensão das concepções construídas nas múltiplas transições 

na narrativa de vida do docente com o livro didático de Geografia. 

Optamos por essa abordagem metodológica, partindo da premissa de 

que as concepções não são desenvolvidas no vazio, elas, apesar de estarem, 

“inicialmente, diretamente vinculadas à singularidade intuitiva, subjetiva, 

dada pela representação” (FERREIRA, 2007, p.13), são como uma síntese de 

uma história social contida na história de nossa vida individual. Ademais, 

como a nossa pesquisa vai ao encontro dos autores que buscam a interface das 

experiências formativas dos professores e das práticas de ensino, era preciso 

um proceder metodológico que nos remetesse a compreensão não apenas de “o 

que”, mas, sobretudo, o do “como”. Outros procedimentos metodológicos como 

uma entrevista direta do tipo pergunta-resposta, por exemplo, limitaria à 

constatação, enquadrando apenas os professores em perfis de acordo com as 

suas concepções – um conhecimento como fim em si mesmo – não se 

mostrando, assim, compatíveis com a natureza do objeto de estudo, tendo em 

vista os objetivos a que pesquisa se propôs. 

Essas características da pesquisa conduziram a uma visão analítica, 

predominantemente qualitativa das concepções dos professores, na qual 

utilizamos como técnica de abordagem a utilização da entrevista narrativa, 

isto é, as narrativas autobiográficas recolhidas diretamente por um 

pesquisador no quadro de uma interação primária “durante a qual um 
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‘pesquisador’ pede a uma pessoa, então denominada ‘sujeito’, que lhe conte 

toda ou uma parte de sua experiência vivida” (BERTAUX, 2010, p. 15).  Seu 

princípio básico de obtenção de dados baseia-se na solicitação ao entrevistado 

de uma narração que é iniciada por uma “pergunta gerativa de narrativa” 

sobre o tópico de estudo da pesquisa, de forma a possibilitar a liberdade e a 

espontaneidade do sujeito-narrador na construção do seu discurso. Em 

seguida, pode-se também fazer perguntas ao entrevistado sobre alguns 

aspectos que não tenham sido conduzidos ou que não tenham ficado claros. As 

questões de entrevista, orientadas pelos objetivos e o enquadre interpretativo 

do pesquisador não são estáticas, podem ser modificadas, com a inclusão ou 

supressão de tópicos e perguntas, conforme o desenvolvimento deste processo. 

Foi baseada nessa situação particular de constituição dos dados que a 

presente pesquisa delimitou o seu instrumento para a construção do material 

empírico – uma escolha que tem como esteio teórico-metodológico a elaboração 

de um roteiro de entrevista mais flexível, na qual entrevistado e entrevistador 

têm papel ativo na construção da interpretação das informações e este último 

tenta tornar-se menos diretivo para possibilitar um diálogo mais aberto e a 

emergência de novos aspectos significativos. Desse modo, desenvolvemos a 

nossa pesquisa, inserindo-a numa abordagem qualitativa e considerando as 

interações pesquisador – campo – sujeitos e as perspectivas desses sujeitos 

em um processo contínuo de construção e análise de dados. 

Nesse sentido, foi elaborado um roteiro para a entrevista apenas como 

referência para que o entrevistador percebesse mais claramente a 

sequencialidade das narrativas, a condução dos depoimentos, haja vista, o 

caráter aberto da estrutura da entrevista narrativa convergente de inúmeras 

questões e possibilidades de análise que poderiam ampliar por demais o 

recorte investigativo da pesquisa, isto é, o roteiro foi somente um referencial 

individual do pesquisador visando ter critérios de orientação, mas não 

pretendemos com sua realização aproximar-se das entrevistas fechadas, 

tradicionalmente usadas em pesquisas de corte quantitativo, que buscam 

criar um contexto padronizado, caracterizado pelo pouco espaço reservado 

para a fala mais livre do sujeito-entrevistado. 
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Esse roteiro teve a sua estrutura composicional dividida em duas 

partes. Na primeira, registramos a “pergunta gerativa de narrativa” 

elaborada. Na segunda, pontuamos três temas centrais, estruturados a partir 

de uma ordenação cronológica e temática, os quais foram extraídos da 

pergunta geradora. Dessa forma, as narrativas dos professores foram 

desenvolvidas através dos seguintes aspectos: 

 

Pergunta Gerativa de Narrativa  

 Quero que você me conte a sua história com o livro didático de 

Geografia. A melhor maneira de fazer isso seria você começar por suas 

memórias sobre a escola, falando sobre sua relação com o livro didático 

de Geografia, depois falando sobre as memórias da sua formação 

inicial, narrando o que esse período traz a memória sobre o livro 

didático e por fim falar sobre a sua relação atual com o livro didático de 

Geografia em sala de aula. 

 

 

 

Temas Centrais 

 Memórias escolares – a sua relação enquanto estudante com o 

livro didático de Geografia; 

 Memórias da formação inicial – a sua relação com disciplinas 

e/ou discussões, na formação inicial, voltadas para a questão do 

livro didático; 

 Memórias da vivência profissional – a sua relação enquanto 

professor com o livro didático de Geografia em sala de aula 

 

Essa organização do roteiro foi um aspecto importante para que 

conseguíssemos sistematizar mais claramente a sequencialidade dos 

acontecimentos relatados pelos sujeitos, “assim como combinar e aproximar 

passagens referentes a determinados períodos ou episódios, que, no fluxo 
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narrativo, às vezes parece disperso no conjunto do depoimento” (REGO, 2003, 

p.91). 

Para cada um desses temas centrais foram elaboradas questões, 

anteriormente à realização das entrevistas, para o momento pós-narrativa 

que é o estágio de questionamento. Para o primeiro tema central, que teve 

como norte as memórias da formação escolar vivenciada pelo indivíduo, 

elaboramos os seguintes questionamentos: Utilizava o livro didático? Qual 

material didático era mais utilizado em sala de aula? Em que áreas se 

sobressaía (razões)? Qual era o seu rendimento nas aulas de Geografia 

(comportamento; tipo de participação, notas nas provas)? Quais as principais 

mudanças que ocorreram durante a sua escolarização (Lembra de algo 

relacionado ao ensino de Geografia ou ao livro didático? Qual o contexto socio-

político dessas mudanças?)? Como os conteúdos eram apresentados no livro 

didático? (Primeiramente o conceito e depois a exemplificação ou 

exemplificação-explicação-conceito?); Qual abordagem temática se sobressaía 

ou que está mais presente em sua memória? Como eram as atividades 

propostas? (as estratégias de ensino-aprendizagem do livro); Como era o seu 

nível de compreensão dos conteúdos do livro didático? (Era uma leitura de 

fácil compreensão? Gostava de utilizá-lo? Usava o livro didático em casa como 

fonte de estudo?); Como avalia a qualidade e a importância dos livros 

didáticos utilizados? 

Para o segundo tema central, voltado para as memórias da formação 

inicial do professor, no tocante a discussões sobre o livro didático, foi 

preparado três questionamentos: A temática foi abordada? Como foi 

trabalhada? Foi significante (razões)? 

Por fim, para as memórias da vivência profissional, que enfatizaram 

a relação do professor com o livro didático de Geografia em sua sala de aula, 

elaboramos as seguintes perguntas: Em que medida essa relação está 

vinculada à sua experiência escolar e à sua formação inicial? Como avalia essa 

relação (razões)? O que considera atualmente como primordial? 

As perguntas elaboradas, assim como a pergunta gerativa e os temas 

centrais, serviram apenas como diretrizes para que a pesquisa não se 
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desvirtuasse do seu objeto de estudo, servindo como nosso suporte de consulta 

individual. Sendo assim, as perguntas preparadas não foram respondidas 

uma a uma, só sendo utilizadas aquelas que no contexto da interlocução foram 

necessárias. Caso contrário, quando não houve essa necessidade, elas não 

foram questionadas, elaborando-se no momento presente da interação, 

quando preciso, outras perguntas. 

É importante destacarmos que a nossa prática utilizada na pesquisa 

de elaborar as perguntas, anteriormente ao momento da realização da 

entrevista, não é citada pelos teóricos como elemento da entrevista narrativa 

– os princípios da entrevista narrativa apontam que as perguntas devem ser 

elaboradas após as narrativas, numa fase denominada de “questionamento”, 

para esclarecer os fragmentos de narrativas que foram pouco explicitados ou 

geraram dúvidas para o entrevistador. Por outro lado, isso não significou que 

a pesquisa desconsiderou os elementos constituintes da técnica escolhida, pois 

primamos pelo princípio de um questionar significativo, diretamente 

relacionado com a narrativa produzida, assim, como é descrita a técnica.  

Assim, as perguntas pré-elaboradas serviram como material de apoio 

à entrevista para facilitar a articulação das ações conjuntas e simultâneas 

intrínsecas a todo processo de entrevista narrativa: a escuta sensível das 

narrativas, o atendimento aos objetivos da investigação e a busca por um elo 

entre o narrar e o estágio de questionamento. Como a conjunção simultânea 

dessas atividades envolve uma multiplicidade de ações que são bastante 

difíceis para um único entrevistador desenvolver, tais como, “manter o olhar 

dirigido ao entrevistado, acompanhado seu discurso com sinais de 

compreensão e interesse; consultar o roteiro; articular perguntas a partir de 

‘ganchos’ fornecidos pelo entrevistado; verificar o funcionamento do gravador 

[...] (ALBERTI, 2005, p.15)” e assim por diante, buscamos ter com as 

perguntas pré-elaboradas um agente facilitador, mas, não prescritivo. 

Ademais, empregamos como ferramenta uma ficha de documentação 

com o objetivo de registrar, de maneira breve, o contexto e a situação da 

construção dos dados e alguns dados biográficos da pessoa entrevistada. O 

uso dessa ficha, sobretudo, quanto às informações da biografia dos sujeitos da 
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pesquisa, foi significante para a análise das narrativas autobiográficas dos 

professores, uma vez que, trouxe elementos a mais para a compreensão das 

particularidades das concepções construídas da história passada subjacentes 

na história presente da sua relação com o livro didático de Geografia. Cabe-

nos ainda explicitar que antes da realização das entrevistas foram realizadas 

duas reuniões: a primeira para esclarecimentos sobre o propósito, o estilo (a 

técnica das narrativas autobiográficas) e a importância da pesquisa e os itens 

práticos da pesquisa (local, horário, assinatura do termo de adesão, entre 

outros aspectos) e a segunda para a leitura compartilhada e assinatura do 

termo de adesão. Esse procedimento metodológico foi compreendido como 

necessário para que a pesquisa possibilitasse o espaço do encontro, da escuta, 

da troca e das informações (BUENO, 2008), ações estas que estão em 

consonância com a técnica investigativa escolhida. 

Em suma, como instrumentos para a construção do material empírico, 

utilizamos um roteiro (a pergunta gerativa, os temais centrais e as perguntas 

pré-elaboradas) e as fichas de documentação e como procedimento 

metodológico, as entrevistas narrativas e as reuniões. 

Para proceder à busca dos corpora dessa dissertação, e dar início e 

alcance ao objetivo lançado, partiu-se da realidade de uma escola pública 

municipal de Arez9/RN, a Escola Municipal Clidenor Lima, delineando-se 

cinco professores do primeiro ao quinto ano do Ensino Fundamental como 

sujeitos de pesquisa. A escola localiza-se na Rua Moisés Lins, nº 64, Centro e 

possui as modalidades de Ensino Fundamental I (1º ao 5º Ano) e EJA (2º ao 5º 

período). Recebe recursos para os programas Mais Educação (Oficinas de 

informática, iniciação musical, letramento, teatro), Atleta na Escola, Liga 

pela paz (Convênio com a Usina Estivas) e o Trilhas (Parceria com a Natura). 

Estruturada com sete salas de aula (destas uma está funcionando como sala 

                                                           

9 Arez é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Norte localizado na microrregião 

do Litoral Sul. Limita-se com os municípios de Nísia Floresta e São José de 

Mipibu (norte), Espírito Santo (leste), Goianinha e Tibau do Sul (sul) e Senador Georgino 

Avelino (oeste). De acordo com o censo realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística) no ano 2000, sua população é de 11.379 habitantes. Área territorial de 113 km². 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_do_Litoral_Sul_(Rio_Grande_do_Norte)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_do_Litoral_Sul_(Rio_Grande_do_Norte)
http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADsia_Floresta_(Rio_Grande_do_Norte)
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jos%C3%A9_de_Mipibu
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jos%C3%A9_de_Mipibu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADrito_Santo_(Rio_Grande_do_Norte)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tibau_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Senador_Georgino_Avelino
http://pt.wikipedia.org/wiki/Senador_Georgino_Avelino
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
http://pt.wikipedia.org/wiki/2000
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de leitura), a sala dos professores, a direção, a coordenação pedagógica, a 

secretaria, o almoxarifado, a cozinha, o refeitório, seis banheiros e uma 

quadra coberta. É constituída por quatrocentos e trinta e seis alunos e vinte 

professores (cinco professores no turno matutino, sete, no turno vespertino e 

nove, no noturno). Quanto aos demais profissionais presentes na instituição, 

possui: cinco coordenadores, cinco auxiliares de secretaria, dois digitadores e 

cinco vigias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: entrada principal da Escola Municipal Clidenor Lima. Foto: Mayara Evangelista, 2014. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: portão de acesso à Escola Municipal Clidenor Lima. Foto: Mayara Evangelista, 2014. 
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Optou-se apenas pela escola pública municipal, excluindo-se, por 

conseguinte, a escola particular, porque é no segmento público de ensino, 

sobretudo, nos anos iniciais que o Estado brasileiro interfere mais 

diretamente na forma como o livro didático é editado pelas grandes editoras 

e onde há maior interesse na aquisição de uma grande massa de exemplares. 

Segundo Silva (2006), o Estado é o cliente preferencial de livros escolares. 

Mesmo com o investimento privado em livros escolares o qual representa uma 

parcela significativa no mercado editorial, não se compara com o percentual 

de compras e com o impacto que o Estado imprime não só nos dados 

comerciais, como na produção pedagógica dos didáticos. Assim, o contexto do 

ensino público tem uma marca significante da utilização do livro didático, o 

que direcionou a nossa escolha do campo empírico para a escola pública.  

Ademais, é o Estado quem estrutura e legaliza “o que pode e o que não 

pode ser ensinado, tanto em escolas públicas quanto em escolas privadas e, 

desse modo, dá feição ao rol de matérias e de conteúdos integrantes do ensino 

básico, inclusive por meio do livro didático” (SILVA, 2006, p.12). Logo, 

pesquisas que refletem a propósito do contexto do livro didático na esfera 

pública municipal têm muito a revelar sobre a educação brasileira como um 

todo.  

No tocante aos sujeitos da pesquisa, a sua delimitação foi 

primeiramente pensada a partir dos princípios comumente alegados para a 

obtenção da colaboração do entrevistado: uma relação de familiaridade e de 

cumplicidade entre as pessoas. Como a produtora dessa dissertação atua há 

três anos em uma escola pública do município de Arez/RN, e o princípio da 

colaboração do entrevistado sobressai-se como fundamental nas pesquisas 

que utilizam da técnica das entrevistas, escolheu-se os professores da referida 

escola como forma de possibilitar uma maior espontaneidade e envolvimento 

do entrevistador, minimizando as possíveis recusas ou desistências, uma vez 

que, no contexto citado já predomina uma relação habitualmente construída 

entre entrevistador e entrevistado. Aqueles que se interessaram pela 

pesquisa e quiseram participar foram circunscritos como sujeitos da pesquisa. 
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Por outro lado, se o princípio da colaboração destacou-se como 

relevante na escolha dos sujeitos da pesquisa, a própria narrativa biográfica 

da pesquisadora também teve papel de destaque na eleição dos sujeitos, haja 

vista, o seu querer pessoal de participar ativamente na construção das suas 

memórias da vivência profissional: uma história envolvida em diversos 

trabalhos teóricos envolvendo o livro didático e as narrativas a qual quer 

deixar, no agora, uma contribuição mais diretamente voltada ao seu fazer 

docente. Sobressaiu-se, assim, mais do que uma justificativa teórica ou 

metodológica para a escolha dos sujeitos da pesquisa, mas uma motivação 

pessoal e profissional aflorada na vivência com os estudos sobre o livro 

didático e as narrativas.  

Quanto aos métodos de análise e de tratamento das narrativas, o 

processo foi subsidiado por meio de uma de uma descrição-reflexiva e de uma 

reflexão-descritiva10 do conjunto dos dados coletados, materializada pela 

técnica da análise de conteúdo.  

Segundo Bardin (1977), a análise de conteúdo pode ser definida como 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção-recepção do material textual – o que está 

escondido, latente, ou subentendido na mensagem. Para a utilização da 

técnica é necessária a criação de categorias de análise relacionadas ao objeto 

de pesquisa. Tais categorias serão responsáveis pela identificação das 

questões relevantes contidas no conteúdo das mensagens, isto é, as deduções 

lógicas ou inferências sobre o objeto de estudo. 

Para Bardin (1977), a análise de conteúdo abrange as iniciativas de 

explicitação, sistematização e expressão do conteúdo de mensagens, com a 

finalidade de se efetuarem deduções lógicas e justificadas a respeito da origem 

dessas mensagens (quem as emitiu, em que contexto e/ou quais efeitos se 

                                                           
10 Na análise descritivo-reflexiva/reflexivo-descritiva não há separação entre o sensorial e o 

cognitivo, estando intimamente articulados. Para Silva (2001), nesse tipo de análise o que os 

sentidos percebem é lançado à nossa intelecção, pela intermediação da percepção, com isso 

efetuamos uma reflexão e a mandamos de volta a sociedade por meio da linguagem. 
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pretende causar por meio delas). Como se pode perceber pela definição 

apresentada, a autora defende que a análise de conteúdo oscila entre os dois 

polos que envolvem a investigação científica: o rigor da objetividade e a 

fecundidade da subjetividade, resultando na elaboração de indicadores 

quantitativos e/ou qualitativos que devem levar o pesquisador a uma segunda 

leitura da comunicação, baseado na dedução, na inferência, materializada na 

produção de categorias de análise. Sobre esse aspecto, Minayo (1993) afirma 

que a grande importância da análise de conteúdo consiste, justamente, em 

sua tentativa de impor um corte entre as intuições e as hipóteses que 

encaminham para interpretações mais definitivas, sem, contudo, se afastar 

das exigências atribuídas a um trabalho científico. 

A análise categorial é uma das técnicas utilizadas para a realização 

da análise de conteúdo, e, em seu desenvolvimento, desmembra o discurso em 

categorias. Os critérios de escolha e de delimitação das categorias são 

determinados pelos temas relacionados aos objetos de pesquisa e identificados 

nos discursos dos sujeitos pesquisados (BARDIN apud VALENTIM, 2005).  O 

desenvolvimento de um conjunto de categorias contribuiu para que 

pudéssemos construir dentre as singularidades, subjetividades de cada 

narrativa, aspectos sínteses, a história social totalizada na particularidade.  

No processo de análise e triangulação dos dados, a categorização foi 

sendo construída a partir de relações teóricas apontadas no estudo e as 

construções e representações dos sujeitos, a partir dos estudos de Ferreira 

(2007), sobre a categorização do termo concepção em: 

 

 Descritiva: quando se restringe a enumeração dos aspectos 

característicos do fenômeno concebido, produzindo uma enunciação 

articulada, incluindo, simultaneamente, aspectos e possibilidades; 

 Circunscrita: quando reexamina uma determinada teoria e, 

eventualmente, desencadeia uma reelaboração teórica adequada 

aos dados e aos fenômenos a serem concebidos; 
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 Transformadora: quando questiona os princípios organizadores das 

teorias, constituindo-se meta, ponto de vista, permanecendo, no 

entanto, ela mesma.  

 

Essa categorização não representa, porém formas estanques em que 

devemos considerar os diferentes níveis de concepção, mas como categorias 

intercambiantes. Conforme Ferreira (2007), o ato de conceber mobiliza 

diversas modalidades de pensamento e de conhecimentos resultantes do 

processo de pensar. Desse modo, uma concepção pressupõe um conhecimento 

preexistente, envolvendo tanto significados quanto os sentidos a eles 

atribuídos. Porém, o sentido não está na concepção em si, mas nas relações 

entre significantes e significados.  

Esse trabalho de análise qualitativa dos dados foi viabilizado pelo 

arquivo oral e o texto escrito advindo das transcrições das narrativas 

gravadas. Concomitante ao processo de codificação, procuramos uma 

organização metodológica e esquemática que primasse por uma ampla 

identificação e articulação dos dados, de forma a possibilitar um encontro 

entre o material empírico e o conhecimento sobre o contexto dos entrevistados.  

Buscamos, com esse proceder, realizar um intenso diálogo entre as 

narrativas de vida e as modalidades de concepções, entre a empiria e a teoria, 

permeado por um pensar crítico-reflexivo sobre essas representações e 

conceitos construídos nas múltiplas transições na narrativa autobiográfica do 

docente com relação ao livro didático. 

Sendo assim, nossa atenção, enquanto pesquisadores, centrou-se nas 

noções de reflexividade, representações e concepções, voltando-se para a 

historicidade do sujeito e das aprendizagens. Consideramos, então, “a 

linguagem como prática social, o cotidiano como lócus da ação e o saber do 

senso comum, todos produzidos na tessitura dos vínculos entre o sujeito e o 

mundo em que vive e interage”. (PASSEGGI, 2011, p. 13). 

Essa linha metodológica escolhida aproxima-se da chamada “história 

oral” que, baseada em histórias e relatos de vida, fundamentou-se na 

evidência oral como forma de desenvolver estudos com temas amplos e níveis 
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complexos de realidade, além de novos recursos técnicos, entre os quais se 

destacaram o aperfeiçoamento da entrevista. Alberti (1990, apud SILVA, 

1998, p.118) define história oral como 

 

[...] um método de pesquisa (histórica, antropológica, 

sociológica, etc.) que privilegia a realização de entrevistas com 

pessoas que participam de, ou testemunharam 

acontecimentos, conjunturas, visões de mundo como forma de 

se aproximar do objeto de estudo [...] Trata-se de estudar 

acontecimentos históricos, instituições, grupos sociais, 

categorias profissionais, movimentos, etc., à luz de 

depoimentos de pessoas que deles participaram ou os 

testemunharam. 

 
Em sua perspectiva, Aspásia Camargo (1994), afirma que a história 

oral é um instrumento pós-moderno para se entender a realidade 

contemporânea. Pós-moderno por sua elasticidade, imprevisibilidade e 

flexibilidade. Para a autora, a história oral é, ao mesmo tempo, uma fonte e 

uma técnica, mas a grande preocupação é convertê-la em metodologia, aqui 

entendida como um conjunto de procedimentos articulados entre si, cuja 

finalidade é obter resultados confiáveis que nos permitam produzir 

conhecimento   

O método da história oral utiliza diferentes técnicas de entrevista 

para dar voz a sujeitos invisíveis e, por meio da singularidade de seus 

depoimentos, constrói e preserva a memória coletiva. As entrevistas de 

história oral são tomadas como fontes para a compreensão do passado, 

podendo ser utilizado nesse processo de apreensão, conjuntamente com as 

entrevistas, os documentos escritos, as imagens e outros tipos de registro. 

Além disso, inclui-se, na categoria das entrevistas de história oral, o conjunto 

dos depoimentos de tipo biográfico, ao lado de memórias e autobiografias, que 

permitem uma análise mais concreta e próxima aos sujeitos da pesquisa, ao 

buscar compreender as concepções construídas ao longo da história a partir 

do ponto de vista daqueles que experimentaram e interpretaram os 

acontecimentos. 

O trabalho com a metodologia de história oral envolve todo um conjunto 

de atividades anteriores e posteriores à gravação dos depoimentos. Exige, 
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antes, a pesquisa e o levantamento de dados para a preparação dos roteiros 

das entrevistas e, após o momento da realização das perguntas, geralmente 

depois de consumados o fato ou a conjuntura que se quer investigar, a 

transcrição dos dados orais e análise do material construído. 

Nesse ínterim, Jean Poupart (2010) destaca a entrevista como um dos 

instrumentos de pesquisa mais frequentemente empregado nas ciências 

sociais, uma vez que, diferindo das ciências da natureza que investigam 

objetos desprovidos de palavra, as ciências “humanas”, as ciências do 

“homem” necessitam interrogar os atores sociais e utilizá-los enquanto 

recurso de compreensão da pesquisa. A entrevista seria, desse modo, 

 
indispensável, não somente como método para apreender a 

experiência dos outros, mas, igualmente, como instrumento 

que permite elucidar suas condutas, na medida em que estas 

só podem ser interpretadas, considerando-se a própria 

perspectiva dos atores, ou seja, o sentido que eles mesmos 

conferem às suas ações (POUPART, 2010, p. 217).   

 

Em perspectiva semelhante, Paul Thompson (1992) enfatiza a 

importância das evidências orais por possibilitarem uma relação mais causal 

e mais viva com o passado e um acesso mais próximo à subjetividade uma vez 

que, ao invés de estudar os atores da história à distância, transforma os 

"objetos" de estudo em "sujeitos", recuperando o vivido segundo a concepção 

de quem o viveu. 

Por outro lado, vale sublinhar que, juntamente com essas justificativas 

para o recurso às entrevistas orais, foram apontadas diferentes indagações e 

controvérsias sobre este instrumento, que, de acordo com Poupart (2010), não 

podem ser abstraídas por aquele que julga necessário realizar entrevistas. 

Longe de esgotar as contestações suscitadas, os temas principais de debate 

giram em torno das dúvidas se os pontos de vista dos atores sociais são coisas 

somente a serem descritas e explicadas sem relação de causalidade direta com 

as suas próprias condutas e se há confiabilidade nos dados orais.  

Sobre o primeiro questionamento, põe-se em dúvida se a interpretação 

da realidade deve ser necessariamente à luz da perspectiva dos atores sociais, 

sem questionar as razões da existência dos fenômenos, ficando de fora as suas 
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razões político-histórico-sociais. Corrente esta que invoca a Fenomenologia, 

“um movimento cujo objetivo principal é a investigação direta e a descrição de 

fenômenos que são experienciados conscientemente, sem teorias sobre a sua 

explicação casual e tão livre quanto possível de pressupostos e preconceitos.” 

(BUENO, 2003, p.18). 

Essas controvérsias em relação às entrevistas foram importantes para 

que o presente trabalho buscasse ter maior clareza da metodologia e do 

referencial teórico adotados. Embora o propósito da pesquisa tenha tido como 

enfoque as concepções dos professores sobre o livro didático de Geografia a 

partir das narrativas autobiográficas, por ter seguido as premissas da 

abordagem histórico-cultural, este processo não foi entendido numa 

perspectiva unidirecional, mas sim compreendido de forma que cada 

indivíduo desempenhasse um papel ativo, particular, num processo 

multidirecional e dialético, isto é, para além da busca pelas concepções 

individuais em si, as narrativas foram apreendidas como expressão dos 

significados construídos culturalmente e também enquanto textualização 

elaborada das concepções individuais, em um processo dialético em que o 

indivíduo além das suas singularidades e particularidades é sujeito sócio-

histórico. “Assim, a narração não é somente o sistema simbólico pelo qual os 

indivíduos conseguem expressar o sentimento de sua existência: a narração é 

também o espaço em que o ser humano se forma, elabora e experimenta sua 

história de vida” (DELORY-MOMBERGER, 2011, p.1). 

Quanto à discussão sobre a credibilidade das entrevistas orais, há 

alguns autores que põem em questão a legitimidade e a validade desses 

instrumentos, haja vista, a sua constituição enquanto forma de interação 

social a qual ultrapassa o âmbito estrito das trocas verbais o que dificulta a 

apreensão da verdadeira experiência e do verdadeiro ponto de vista do 

entrevistado. Em suma, como apontou Poupart (2010, p. 234), a propósito dos 

problemas enfrentados pelos investigadores de opinião entre os anos de 1935 

a 1950: “como estar certo de que o que diz o entrevistado, ao longo de uma 

entrevista, reflete verdadeiramente o que ele pensa ou o que ele sente, e como 

estar seguro de que discurso não é um artefato da situação da pesquisa?” 
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Essa problemática fez direcionar o pensamento teórico-metodológico da 

pesquisa com autores os quais trabalham com as narrativas autobiográficas 

e as fontes orais sob um ponto de vista que não se preocupa com a verdade ou 

a falsidade dos dados, mas sim com a compreensão das visões, das 

interpretações, das concepções internalizadas por cada pessoa.  

Pontua-se como exemplo, Freitas no prefácio do livro de Thompson 

(1992), A voz do passado que, mesmo sendo um texto cuja abordagem enfoca 

os historiadores, está em consonância com pensamento da não preocupação 

com a “verdade” dos relatos coligidos, trazendo uma discussão que perpassa a 

questão das entrevistas e a crítica da não legitimidade das evidências orais:  

  

Um dos aspectos mais polêmicos das fontes orais diz respeito 

a sua credibilidade. Para alguns historiadores tradicionais os 

depoimentos orais são tidos como fontes subjetivas por 

nutrirem-se da memória individual, que às vezes pode ser 

falível e fantasiosa. No entanto, a subjetividade é um dado 

real em todas as fontes históricas, sejam elas orais, escritas, 

ou visuais. O que interessa em história oral é saber por que o 

entrevistado foi seletivo, ou omisso, pois essa seletividade com 

certeza tem seu significado (Freitas apud Thompson, 1992, 

p.18). 

 

Assim, dentro da narrativa o valor do discurso de quem narra, mesmo 

que este dê mais ênfase a certos acontecimentos, suprima algumas partes da 

história, modifique a sequência do que está narrando ou até insira novos 

conteúdos na história, é o fator primordial a ser analisado. 

Bruner (1997) também indicou que a atribuição de significado 

elaborada ao se produzir uma narrativa é o fator determinante e não sua 

factualidade real. Logo, a verdade ou não do discurso não faz qualquer 

diferença, mas a primazia do significado da história sobre a veracidade da 

narrativa: 

 

Não importa se o relato se adapta ao testemunho de outros. 

Nós não estamos à busca de temas ontologicamente obscuros, 

como saber se o relato é “auto-enganador” ou “verdadeiro”. 

Estamos interessados apenas no que a pessoa pensou que fez, 

para que ela pensou que fez, para que ela pensou que fazia 
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alguma coisa, em que tipo de situação ela pensou que estava, 

e assim por diante (BRUNER, 1997, p.103). 

 

Pode-se dizer que uma boa parte das reflexões em torno da utilização 

das entrevistas dizia e ainda diz respeito a essa questão da validade dos 

dados.  Desde os anos 1920, já havia interrogações sobre o modo como as 

entrevistas podiam alterar a natureza do que foi dito e sobre a melhor forma 

de obter o ponto de vista dos entrevistados. Nos anos 1940 e 1950 destacaram-

se trabalhos com o objetivo de averiguar os efeitos da relação entrevistador-

entrevistado na produção do conteúdo do discurso oral.  

Nas duas últimas décadas do século XXI, observa-se uma nítida 

preferência pelas discussões que buscam evidenciar a indissociabilidade entre 

os contextos de produção e de enunciação, fazendo com que, juntamente com 

as discussões sobre a legitimidade das fontes orais, viessem os trabalhos de 

reflexão sobre as condições de produção dos discursos, indagando o modo como 

estes são influenciados pelo contexto sócio-histórico “no qual ocorre a 

investigação, bem como pelas condições particulares ligadas ao dispositivo de 

pesquisa, tais como as técnicas de coleta e de análise dos dados, a relação 

entrevistador-entrevistado, e o quadro institucional em que se desenvolve a 

pesquisa” (POUPART, 2010, p. 244).   

Destarte, passa-se a expandir uma percepção de entrevista na qual a 

natureza e a interpretação das falas coletadas estão inevitavelmente 

atreladas às concepções do entrevistador, contrapondo-se às teorias do 

destinatário passivo, que se restringiam à recepção da mensagem do locutor, 

e reconhecendo o papel ativo daquele que ouve. Como explica Bakhtin, ao 

refletir sobre a participação ativa tanto do receptor e do locutor no processo 

de percepção e compreensão da narrativa,  

 

A compreensão de uma fala viva, de um enunciado vivo é 

sempre acompanhada de uma atitude responsiva ativa 

(conquanto o grau dessa atividade seja muito variável); toda 

compreensão é prenhe de resposta e, de uma forma ou de 

outra, forçosamente a produz: o ouvinte tornar-se locutor 

(Bakhtin, 1992, p.290). 
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A narrativa produzida pela entrevista é, assim, considerada como 

uma co-construção da qual tanto entrevistador quanto entrevistado são 

partícipes ativos, não cabendo mais, sob esse ponto de vista, a defesa da 

eliminação dos “efeitos do contexto” como é denominado na perspectiva 

positivista, haja vista, 

 

 “a história-de-uma-vida”, tal como é contada para uma pessoa 

específica é, em sentido profundo, uma produção conjunta do 

narrador e do espectador. Os si-mesmos, seja qual for a 

posição metafísica que se assuma sobre a “realidade”, podem 

apenas ser revelados em uma transação entre um narrador e 

um espectador e, [...] seja qual for o tema que abordemos na 

entrevista, ele deve ser avaliado à luz dessas trocas. Dito isso, 

tudo que podemos aconselhar é a adoção de uma certa cautela 

interpretativa (BRUNER, 1997, p. 106) 

 

 
Logo, a relação entre entrevistado e entrevistador é mais complexa do 

que se tinha tendência a acreditar, até recentemente, da possível produção de 

um discurso depurado de todas as influências contextuais. Cabe reconhecer 

que os discursos produzidos pelas entrevistas não se limitam à construção 

individual de significados narrados pelo sujeito, envolvem também a 

interação desenvolvida com o entrevistador. 

Nesta dissertação, na qual consideramos as concepções dos 

professores sobre os livros didáticos de Geografia como objeto de pesquisa, 

evidenciamos a importância desse debate sobre impossibilidade da pretensa 

neutralidade do entrevistado em face das pesquisas que circunscrevem as 

entrevistas narrativas.  

Apresentamos essas discussões, antes das reflexões analíticas 

propriamente ditas, pois foram elas que nortearam e possibilitaram a 

compreensão das especificidades da estrutura composicional das entrevistas, 

bem como, do material que constituiu o nosso corpus de análise - as concepções 

do sujeito-professor. 

Ressaltamos também que na nossa pesquisa as concepções dos 

professores acerca do livro didático são entendidas como um indicativo da 

situação educacional e, especificamente, da educação geográfica, por isso 
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suscita-se o contexto e a constituição do livro didático nacional de modo geral 

e do livro de Geografia para em seguida, iniciar a etapa analítica 

propriamente dita do trabalho. Essa perspectiva de pesquisa, enfocando a 

inter-relação conjuntura histórico-social, concepções docentes, livro didático 

tornar-se possível uma vez que tanto o debate educacional de maneira geral, 

a história social, como também “as estruturas teórico-metodológicas geradas 

na academia repetem-se (de maneira diferenciada, mas não original) nos 

próprios livros didáticos” (PEREIRA, 1989, p. 2-3). 

 É importante ressaltar, contudo, que não se pode identificar a 

disciplina e a prática docente com o conteúdo do livro didático, pois esta seria 

uma posição muito superficial e unilateral, uma vez que somente uma 

explicitação de “como o professor pensa o que fazer, como fazer e para que 

fazer, como ele se organiza e planeja, quais são os seus objetivos e intenções, 

podem fornecer elementos que subsidiem a compreensão de seu trabalho” 

(SMOLKA; LAPLANE, 1994, p.80). Desse modo, não podemos afirmar que a 

postura adotada pelo professor em sala de aula será uma simples 

determinação do uso de determinado livro didático e nem muito menos, 

reduzir este material a críticas negativas como se existisse um livro didático 

capaz de possuir a narrativa “ideal”. O livro didático, enquanto instrumento 

auxiliar para a prática do professor e do aprendizado do educando, é um 

simples objeto, passível e maleável de uso do adjetivo “ideal” bastante 

relativizado. 

Por outro lado, não podemos esquecer que tanto a constituição do livro 

didático como as concepções dos professores sobre as problemáticas 

educacionais não são isentos do construto social, sendo por este anulados, 

reconstruídos e instituídos.  

Assim, colocadas as posições metodológicas e procedimentais da 

presente pesquisa, e expostos a delimitação dos corpora e dos sujeitos da 

pesquisa, prosseguiremos para o capítulo seguinte, no qual, considerando o 

livro didático em si, a despeito da disciplina que veicula e do nível de ensino 

a ser considerado, apresentaremos uma sucinta historiografia desse material 

didático no contexto brasileiro. 
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O LIVRO DIDÁTICO NO CONTEXTO BRASILEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os livros didáticos não são apenas instrumentos 

pedagógicos: são também produtos de grupos 

sociais que procuram, por intermédio deles, 

perpetuar suas identidades, seus valores, suas 

tradições, suas culturas. (Alain Choppin). 
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2. O LIVRO DIDÁTICO NO CONTEXTO BRASILEIRO 

 

Em nossas leituras sobre o livro didático, percebemos a importância 

de conhecer a história desse recurso de ensino, pois situa os contornos e 

implicações que envolvem a adoção do livro didático nas escolas públicas 

brasileiras no interior das suas conjunturas espaço-temporais. Nesse sentido, 

no presente capítulo, buscaremos retomar, mesmo que sucintamente, o 

percurso da produção do livro didático no Brasil, especificamente, o de 

Geografia, evidenciando suas origens, utilizações em diferentes momentos 

históricos e articulações teórico-metodológicas com as abordagens, 

geográficas de forma que possibilite uma apreensão didático-pedagógico da 

produção dos seus saberes no lugar escola e uma visão mais ampla dos 

propósitos específicos desta área do conhecimento. 

Esse percurso é necessário, já que o processo de produção desse 

recurso de ensino não é um fenômeno isolado e neutro, mas está fortemente 

ligado à política educacional implantada em cada tempo histórico que se 

articula ao movimento da lógica de produção capitalista face aos seus 

diferentes estágios produtivos.  

Ademais, no campo educacional muitos aspectos colaboram para a 

construção de uma proposta de ensino, dentre eles, destaca-se o livro didático 

o qual assume grande relevância no ambiente escolar, estando este material, 

tradicionalmente, como um dos espaços formais do conhecimento escolar, pelo 

menos daquele saber julgado necessário à formação da sociedade e dos seus 

indivíduos, configurando-se, muitas vezes, como o principal veiculador de 

conhecimentos sistematizados e o produto cultural de maior acesso para 

muitos docentes e discentes. “O livro didático faz parte da cultura e da 

memória visual de muitas gerações e, ao longo de tantas transformações na 

sociedade, ele ainda possui uma função relevante para a criança, na missão 

de atuar como mediador do conhecimento” (FREITAS; RODRIGUES, 2008 p. 

1). 

Esse fato tem uma maior repercussão, sobretudo, na sociedade 

brasileira em que a precária situação educacional acaba fazendo com que o 
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livro didático ainda obtenha um maior grau de importância, tornando-se um 

determinante dos conteúdos e do fazer docente, ao invés de ser compreendido 

como “um complemento à ação do professor, que deve introduzir e desenvolver 

a matéria, sugerir exercícios, fazer avaliações, propor acréscimos” (BATISTA, 

2000, p. 552). É ainda frequente o livro didático apresentar uma estrutura 

que já organiza os conteúdos em unidades que simulam uma aula, com 

respectivas atividades, exercícios e avaliações. Ademais, permanece com 

representação massiva o acesso dos alunos a este material. Os dados do 

Indicador Nacional do Analfabetismo Funcional (INAF) de 2001, por exemplo, 

apontam que 59% de dois mil dos entrevistados afirmaram ter algum livro 

didático em casa.  O livro didático, em tese, ”nesse sentido, é parte da 

identidade profissional do professor, e um atravessamento na vida do 

estudante” (SILVA, 2006, p.34).  

Esse recurso de ensino esteve de tal forma arraigado no cotidiano da 

escola que acabou sendo incorporado como algo “natural” e, por isso mesmo, 

não sendo questionado, nem contestado. Quando, por outro lado, havia nessa 

“naturalidade” uma rede de disputas econômicas, sociais, políticas e 

epistemológicas envolvidas nos processos de produção, circulação e consumo 

a qual, durante muito tempo, delineou a utilização do livro didático para a 

perspectiva do objeto automatizado e sem implicações socioculturais, políticas 

e ideológicas.  

No entanto, as pesquisas sobre o livro didático cada vez mais vêm 

demonstrando que ele é um produto cultural dotado de alta complexidade e 

influenciado por múltiplas facetas, uma vez que não só a sua produção 

vincula-se a variadas possibilidades de didatização do saber sistematizado, 

como também a sua utilização pode ensejar práticas de leituras muito 

diversas. Ao discorrer sobre essa complexidade e relevância do estudo sobre o 

livro didático, Lima (2007, p.182) afirma: 

 

O livro didático constitui-se em rica fonte de investigação, 

tendo em vista que conserva, transmite, atualiza e gera 

conhecimentos, ao ser utilizado por sujeitos socioculturais, 

situados historicamente, na sua relação com as diferentes 

formas e sentidos de ensinar e aprender. 
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Desse modo, já se percebe na atualidade uma tentativa de 

compreender o livro didático em várias dimensões e sob o viés histórico-social, 

buscando conhecer as concepções que estão inseridas no seu contexto de 

produção, circulação e consumo – as concepções de educação, sociedade, 

cultura, aluno, professor, entre outras, veiculadas nos seus conteúdos, nas 

suas formas de composição e estilo. 

Nos últimos trinta anos, houve um forte crescimento das pesquisas 

sobre os livros didáticos em diversos campos do conhecimento. Todavia, são 

os estudos mais atuais (pós década de 1990) que vêm enfatizando o papel do 

livro didático enquanto objeto cultural multifacetado veiculador de concepções 

socio-historicamente situadas. Essa perspectiva de pesquisa tem-se 

demonstrado “essencial para significar aspectos da intencionalidade 

pedagógica do livro, para se revelar processos sociais de construção de autoria, 

credibilidade e legitimidade para o texto” (MARTINS, 2006, p. 131).  

Nesse sentido, as discussões sobre os livros didáticos de Geografia têm 

se destacado, revelando a importância de compreendê-los como objetos 

culturais resultantes de um processo complexo de inter-relação entre as 

concepções construídas sócio-historicamente. Há, assim, nas pesquisas atuais 

com os livros didáticos de Geografia uma busca de perceber estes recursos de 

ensino como “composições complexas, sócio-historicamente situadas e abertas 

à multiplicidade de usos e interpretações, e que encenam, em sua própria 

constituição, diferenças e conflitos teórico-metodológicos [...] e políticos 

ideológicos” (SIGNORINI, 2007, p.12).   

Assim, as investigações sobre os livros didáticos, sobretudo, os de 

Geografia, cada vez mais se desvinculam da percepção do produto pronto e 

acabado, e se aproximam da ideia do processo, da unidade em construção. 

Acreditamos que, nesse estágio atual, as pesquisas assumem nitidamente 

uma feição dinâmica, funcional e processual uma vez que buscam um saber 

capaz de compreender o mundo na sua multidimensionalidade, nos múltiplos 

aspectos da produção social. 

Vale ressaltar que esse movimento no campo das pesquisas 

educacionais, especificamente, os da área de Geografia, não foi um fenômeno 
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isolado e neutro, mas esteve fortemente ligado aos processos sociais de 

transformação (políticas educacionais, visão de educação, sociedade, cultura, 

educando, professor, livros didáticos, entre outros) os quais delinearam 

mudanças teórico-metodológicas nas concepções norteadoras da prática 

pedagógica.  

As pesquisas sobre o livro didático, por isso, precisam remeter a 

importância de conhecer a história desse recurso de ensino, situando os 

contornos e implicações que envolvem a sua adoção nas escolas públicas 

brasileiras no interior das suas conjunturas espaço-temporais, uma vez que, 

o processo de produção do livro didático não é um fenômeno isolado e neutro, 

mas está fortemente ligado às políticas educacionais implantadas em cada 

tempo histórico e às concepções teórico-metodológicas envolvidas no ensino-

aprendizagem de maneira geral, isto é, suscita o contexto e a constituição do 

livro didático nacional e a significação social do ensino de cada disciplina.  

O livro didático, enquanto instrumento auxiliar para a prática do 

professor e do aprendizado do educando, é um simples objeto, passível e 

maleável; mas quanto à sua constituição, tem uma dinâmica própria, pois não 

é isento dos propósitos educacionais, explícitos ou não, na prática escolar; das 

concepções teórico-metodológicas que norteiam a prática pedagógica e de tudo 

aquilo que está inserido no seu contexto (visão de educação, sociedade, 

cultura, educando, professor, livros didáticos, entre outros) que são orientados 

pelo movimento da materialidade das concepções construídas na história de 

vida do docente. 

Nesse sentido, compreendemos que se requer dos 

professores/pesquisadores uma constante prática de investigação reflexiva 

sobre as histórias das suas formações docentes e concepções que estão 

subjacentes as suas práticas pedagógicas. 

Assim, acreditamos que através de um conjunto complexo de ações 

reflexivas estabelecidas entre professores e mediadores, tecendo suas 

memórias em prol da produção do conhecer-se, poderão desencadear processos 

de mudanças significativas nas suas práticas pedagógicas no lugar sala de 

aula e fora dela, assumindo uma postura de professor/pesquisador reflexivo. 
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Por outro lado, é importante não perder de vista que qualquer 

discussão acerca do livro didático deve ser colocada no âmbito de sua 

abordagem histórica, pois o situa no interior das conjunturas espaços-

temporais de uma determinada época histórica, revelando, assim, as suas 

concepções, a história do modo de produção e da difusão desse recurso na 

sociedade.  

Sem a pretensão de abordar a historiografia de uma maneira mais 

aprofundada, faremos uma retrospectiva sucinta a partir do momento em que 

se cria, no Brasil, uma proposta de regulamentação para a produção e a 

distribuição de livros didáticos nas escolas.  

 

2.1 A HISTORIOGRAFIA DO LIVRO DIDÁTICO PÓS-DÉCADA DE 1930 

 

Reconstituir a história do livro didático nacional implica, 

necessariamente, discorrer sobre a política do livro didático a partir dos anos 

de 1930. Desde então, as leis delimitaram os contornos da história do livro 

didático no Brasil e tornam-se o meio fundamental e mais acessível para se 

conhecer a trajetória desse recurso didático. 

A década de 193011 está dentre os períodos mais significativos da 

educação brasileira, marcando o início de um aumento significativo na 

quantidade de vagas no ensino público: as escolas primárias e as secundárias 

quase quadruplicam, em número, ainda que tal desenvolvimento não seja 

homogêneo, tendo se concentrado nas regiões urbanas dos estados mais 

desenvolvidos (SILVA, 2006). Essa expansão da escolarização esteve 

principalmente vinculada às transformações econômicas da política do Estado 

Novo que buscavam um progresso industrial para a economia brasileira. 

                                                           
11 A década de 1930 foi marcada por uma série de mudanças na vida cultural, econômica e 

social do Brasil que se estruturam e se materializaram, sobretudo, na expansão nacionalista. 

Esses acontecimentos têm sido considerados por vários estudiosos como um processo de 

caráter transformador da sociedade. As questões mais destacadas entre os intelectuais que 

observam as mudanças e rupturas relevantes, dentre muitas, são: fortalecimento do Estado 

com a ascensão de Vargas ao poder; centralização de poder e assunção de uma autoridade 

nacional; implantação de uma legislação trabalhista; aumento significativo de políticas 

públicas destinadas à área educacional. No tocante à educação, esta alcança uma atenção na 

sociedade, de modo geral, jamais atingida, quer pelos movimentos dos educadores, quer pelas 

iniciativas governamentais (MARTINS, 2006). 
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Nesse momento a economia cafeeira brasileira, até então o principal produto 

de exportação, estava entrando em decadência e era necessário buscar novos 

caminhos para o setor econômico brasileiro. Nesse sentido, foi traçado um 

novo modelo nacional de desenvolvimento com base na industrialização. Essa 

nova proposta exigiu uma mão de obra mais especializada, com 

características mais padronizadas às exigências do mercado, sendo cada vez mais 

necessária, então, a organização dos conhecimentos escolares em currículos mínimos. 

A ideia de um currículo mínimo, cujos conteúdos foram transferidos para o livro 

didático, tornou-se fundamental para atender à nova demanda econômica. 

Assim, os anos 1930 estão dentre os mais representativos da educação 

brasileira, marcando o início de um aumento quantitativo significativo das 

redes de ensino e da utilização do livro didático. 

 

A abertura e proliferação das escolas no Brasil são 

identificadas como elemento propulsor da literatura didática 

nacional e são freqüentes as referências ao movimento de 

ampliação do sistema escolar, com o reconhecimento oficial 

das escolas privadas como responsável pela expansão do livro 

e do seu uso (OLIVEIRA; GUIMARÃES; BOMÉNY, 1984, p. 

23). 

 

É importante também identificar que nesse momento o livro didático 

passou a assumir uma identidade nacional, ademais integrada à 

nacionalização do país, o que valorizou ainda mais a utilização desse material 

em sala de aula. Concorreram também como fatores para a produção de livros 

didáticos nacionais, a queda da moeda advinda da crise econômica mundial 

de 1929 e o consequente encarecimento do livro importado. Desse modo, as 

transformações econômicas da década de 1930 propaladas pela 

institucionalização do nacionalismo e pela promoção do progresso 

institucional e econômico colocaram a educação e o livro nacional em um lugar 

de maior destaque nas políticas públicas. 

 Portanto, foi na década de 1930, durante o período do Estado Novo, 

que se institui, pela primeira vez, uma política nacional do livro didático com 

o intuito de estabelecer regras para a produção, compra e utilização do livro 

didático. Cria-se assim a partir do Decreto-Lei nº 1.006 de 30 de dezembro de 

1938, a Comissão Nacional do Livro didático (CNLD) com as funções de 
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examinar e julgar favorável ou não a autorização aos livros didáticos, indicar 

livros estrangeiros para tradução e publicação pelo governo, abrir concursos 

para a produção de livros escolares em falta no sistema editorial brasileiro e 

realizar exposições nacionais de livros autorizados. 

Vale ressaltar que a CNLD foi criada em um contexto político 

autoritário e sem liberdade democrática, em que o Estado possuía amplos 

poderes, não submetendo seus atos aos demais poderes (os partidos políticos 

foram extintos; greves contrárias ao governo eram proibidas; os estados 

perderam a sua autonomia política). Nesse contexto, tornou-se tarefa da 

Comissão utilizar o livro didático como veiculador fundamental na difusão dos 

valores apregoados pelo Estado Novo. “O cuidado em definir os livros de 

estudo responde à orientação ideológica do Estado Novo, sendo essa a sua 

maneira de controlar o dizer e o pensar irradiados na e a partir da escola” 

(SILVA, 2006, p.29). A esse propósito, o Decreto 1.006 que instituiu a CNLD 

já no seu primeiro artigo decreta onze impedimentos de ordem ideológica: 

 

Não poderá ser autorizado o uso do livro didático: 

a) que atente, de qualquer forma, contra a unidade, a 

independência ou a honra nacional; 

 

b) que contenha, de modo explícito ou implícito, pregação 

ideológica ou indicação da violência contra o regime político 

adotado pela Nação; 

 

c) que envolva qualquer ofensa ao Chefe da Nação, ou às 

autoridades constituídas, ao Exército, à Marinha, ou às 

demais instituições nacionais; 

 

d) que despreze ou escureça as tradições nacionais, ou tente 

deslustrar as figuras dos que se bateram ou se sacrificaram 

pela pátria; 

 

e) que encerre qualquer afirmação ou sugestão, que induza o 

pessimismo quanto ao poder e ao destino da raça brasileira; 

 

f) que inspire o sentimento da superioridade ou inferioridade 

do homem de uma região do país com relação ao das demais 

regiões; 

 

g) que incite ódio contra as raças e as nações estrangeiras; 
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h) que desperte ou alimente a oposição e a luta entre as classes 

sociais; 

 

i) que procure negar ou destruir o sentimento religioso ou 

envolva combate a qualquer confissão religiosa; 

 

j) que atente contra a família, ou pregue ou insinue contra a 

indissociabilidade dos vínculos conjugais; 

 

k) que inspire o desamor à virtude, induza o sentimento da 

inutilidade ou desnecessidade do esforço individual, ou 

combata as legítimas prerrogativas da personalidade humana 

(BRASIL, 1.006/1938, Art. 20, alíneas a-k). 

 

No artigo seguinte, a lei traz outros cinco impedimentos, dos quais 

apenas os três primeiros são propriamente pedagógicos: 

 

a) que esteja escrito em linguagem defeituosa, quer pela 

incorreção gramatical quer pelo inconveniente ou abusivo 

emprego de termo ou expressões regionais ou de gíria, quer 

pela obscuridade do estilo; 

 

b) que apresente o assunto com erros de natureza científica ou 

técnica; 

 

c) que esteja redigido de maneira inadequada, pela violação 

dos preceitos fundamentais da pedagogia ou pela 

inobservância das normas didáticas oficialmente adotadas, ou 

que esteja impresso em desacordo com os preceitos essenciais 

da higiene da visão; 

 

d) que não traga por extenso o nome do autor ou dos autores; 

 

e) que não contenha a declaração do preço de venda, o qual 

não poderá ser excessivo em face do seu custo (BRASIL, 

1.006/1938, Art. 21, incisos ad). 

 

 Assim, ao invés de valorizar os aspectos pedagógicos nas análises dos 

livros didáticos, a Comissão limitou-se à tarefa de controle político-ideológico 

para assegurar o ideário estado-novista de nacionalização patriótica 

(segurança nacional, brasilidade, ordem da Nação).   

Nesse sentido, a CNLD foi criada com objetivo de controle ideológico, 

apoiada pela política centralizadora do Estado Novo. Essa Comissão recebeu 

várias críticas no tocante ao seu caráter centralizador e a sua legitimidade foi 

bastante questionada por diversos setores da sociedade. Todavia, com a 

deposição de Getúlio Vargas, em 1945, a partir do o Decreto-lei 8.460, 
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consolida-se a legislação já instituída de 1.006 e a Comissão foi alicerçada e 

ampliada, mantendo-se, assim, com plenos poderes para a operacionalização 

das políticas públicas relacionadas ao livro didático. 

Desse modo, é importante ressaltar que a instituição do decreto-lei 

8.460 tratou-se de uma reafirmação da lei 1.006, sendo apenas acrescidos 

quatro artigos e alguns parágrafos. Após o seu decreto, o discurso jurídico-

administrativo sobre o livro didático praticamente inexistiu por alguns anos, 

à exceção de regulamentos burocráticos, ou da regulamentação de instâncias 

mais amplas, como, por exemplo, o decreto 31.535, de 3 de outubro de 1952, 

que desautorizava a licença prévia a qualquer material impresso em língua 

estrangeira para importação, inclusive livros didáticos (SILVA, 2006).  

Portanto, foi o construto legal instituído em sete anos (1938-1945) que 

passou a administrar os assuntos adstritos ao livro didático até os anos 1960. 

Apenas em princípios da década de 1960 “o livro didático volta, então, a ser 

requisito das soluções legais do Estado” (SILVA, 2006), voltando-se as 

políticas governamentais mais significativamente para a sua expansão. 

Assim, o presidente Jânio Quadros sanciona o decreto 50.489, de 25 de abril 

de 1961 em que, declaradamente, o governo assume o financiamento do livro 

escolar, por meio do Banco do Brasil, “[...] visando estimular seu 

aperfeiçoamento e a reduzir seu preço de venda” (BRASIL, 50.489/1961, Art. 

1º). As editoras têm o seu grande salto quantitativo de vendas de livros 

didáticos, em razão dessas mudanças estatais.  

O início das modificações mais significativas no processo de produção, 

final dos anos 1960, coincide com a vigência do Regime Militar (1964 – 1985) 

que subsidiou a produção de livros didáticos para incremento dos programas 

assistenciais, com empréstimos internacionais. 

Essa expansão da produção didática esteve vinculada, 

principalmente, às transformações ocorridas no modo de produção capitalista 

que, com a sua passagem para a fase monopolista, trouxe uma nova divisão 

social e territorial do trabalho, envolvendo uma introdução e difusão de novas 

culturas, uma expansão industrial e um aumento da urbanização, 

repercutindo na ascensão de políticas educacionais voltadas, sobretudo, para 
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[...] “a formação de especialistas capazes de dominar a utilização de 

maquinarias ou de dirigir processos de produção” (BRASIL, 2000, p.5) 

 A educação brasileira, até então, predominantemente de inspiração 

europeia – acadêmica, propedêutica e ornamental – passa a ser apontada 

como não adequada às novas exigências econômicas, sendo questionada e 

substituída por uma educação nos moldes estadunidenses, um ensino para 

engrenar o estudante no mundo do trabalho industrial (LOPES, 2009, p.21). 

Há, assim, uma intensificação do processo de industrialização acompanhada 

de uma expansão quantitativa da rede escolar. Neste período, o número de 

alunos no Segundo Grau (atual Ensino Médio) quase triplicou e no Ensino 

Fundamental, duplicou. A chegada de novos setores sociais até então, 

excluídos das salas de aula e com um poder aquisitivo menor, exigiu políticas 

de barateamento do material didático.  

Neste contexto, o Banco Mundial, com sua política de empréstimos 

referente à educação de países “em desenvolvimento”, passou a ter 

participação efetiva no investimento de material escolar e de livros no Brasil 

(NEVES, 2005). 

Desse modo, durante a década de 1960, aconteceram os acordos entre 

o Ministério da Educação (MEC) e a Agência Norte-Americana para o 

Desenvolvimento Internacional (USAID) e criou-se a Comissão do livro 

Técnico e Livro Didático (COLTED), prosseguindo, assim, as políticas de 

domínio político-ideológico. Esse convênio, firmado em janeiro de 1967, tinha 

como objetivo tornar disponíveis cerca de 51 milhões de livros para estudantes 

brasileiros no período de três anos, sendo essa distribuição gratuita e 

desenvolver um programa de instalação de bibliotecas e de curso de 

treinamento para instrutores e professores em várias etapas sucessivas. 

Entretanto, críticos da educação brasileira denunciaram que, por trás do 

apoio da USAID, havia um controle americano das escolas brasileiras e, 

obviamente, dos livros didáticos que sofriam, por assim dizer, um controle 

rígido de conteúdo (FREITAG; MOTTA, COSTA, 1993). No decreto que 

instituiu o funcionamento da COLTED, o 59.355 de 4 de outubro de 1966, por 
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exemplo, podemos evidenciar o viés explicitamente ideológico que o Estado 

vinculou ao livro didático:  

 

[...] a produção e a distribuição do Livro Técnico e do Livro 

Didático interessam sobremodo, aos podêres públicos, pela 

importância de sua influência na política de educação e de 

desenvolvimento econômico e social do País; [...] na defesa 

dêsse interêsse, deve o Estado manter-se numa atitude ao 

mesmo tempo atuante e vigilante, cabendo-lhe participar 

diretamente, quando necessário, da produção e da distribuição 

de livros dessa natureza; [...] (BRASIL, 59.355/1966, 

considerações). 

 

A COLTED enviava a lista de livros didáticos e técnicos já publicados 

ao MEC (depois de aprovados e selecionados por entidades especializadas), 

solicitava livros novos e providenciava autores e editoras que seriam 

responsáveis por eles. Os títulos aprovados eram adquiridos para distribuição 

às bibliotecas escolares. Para as editoras este era um grande negócio. Depois 

de adequar seus produtos às exigências governamentais, todo o estoque da 

produção tinha um comprador garantido (Oliveira, 1999).  

Em 1971 com a extinção da COLTED e o término do convênio 

MEC/USAID, a responsabilidade de desenvolver o Programa Nacional do 

Livro Didático ficou delegada ao Instituto Nacional do Livro (INL), criado pelo 

Decreto-lei nº 93 de 21 de dezembro de 1937. 

Em 1976, a política do livro didático sofre nova redefinição. O Decreto-

lei nº 77.107 transferiu para a Fundação Nacional do Material Escolar 

(FENAME) a responsabilidade do Programa do Livro Didático.  

Juntamente a essas políticas públicas da década de 1970, houve 

também sedimentação da ideologia tecnicista que baseada na crença da 

redução da responsabilidade docente por manuais didáticos, fortaleceu o 

aumento nas esferas de produção, de venda e de consumo dos livros e manuais 

didáticos no Brasil. 

As mudanças continuam no ano de 1983 quando o governo decidiu 

passar para a Fundação de Assistência ao Estudante (FAE) a incumbência de 

gerenciar, dentre outros, o PLIDEF (Programa do Livro Didático para o 

Ensino Fundamental). 
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A partir de 1985, com a edição do Decreto nº 91.542, de 19/8/85, 

sancionado pelo presidente José Sarney, o PLIDEF dá lugar ao Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD), que traz diversas mudanças, como: 

indicação do livro didático pelos professores; reutilização do livro, implicando 

a abolição do livro descartável e o aperfeiçoamento das especificações técnicas 

para sua produção, visando maior durabilidade e possibilitando a 

implantação de bancos de livros didáticos; extensão da oferta aos alunos de 1ª 

e 2ª séries das escolas públicas e comunitárias; fim da participação financeira 

dos estados, passando o controle do processo decisório para a FAE e 

garantindo o critério de escolha do livro pelos professores. 

É importante observar que a história do livro didático no Brasil, até a 

década de 1980, resume-se a uma série de decretos-lei e iniciativas 

governamentais que criaram, de tempos em tempos, novas comissões, novos 

acordos para a produção e distribuição de livros. Contudo, não se constituíram 

em projetos políticos voltados de fato para a melhoria da qualidade dos livros 

didáticos, limitando-se a políticas assistencialistas e burocráticas que davam 

a falsa ideia de democratização ao deixar a cargo do professor a escolha do 

livro (KANASHIRO, 2008). Além disso, as decisões, na maioria das vezes, 

partiam de um único órgão composto por técnicos e assessores do governo, 

pouco familiarizados com a problemática da educação e, raras vezes, 

qualificados para gerenciar a complicada questão do livro didático (FREITAG; 

MOTTA; COSTA, 1993). 

Dessa forma, muitos dos problemas percebidos ao longo da história do 

livro didático no Brasil “advêm de uma política educacional autoritária, 

burocrática e centralizadora que, por força da própria ideologia que a 

sustenta, exclui o professor de todas e quaisquer decisões sobre a 

problemática do ensino e, consequentemente, do livro didático” (WITZEL, 

2002, p. 15). A esse respeito Oliveira (1984, p. 65) argumenta que “os custos 

de um processo centralizador em matéria de educação fazem-se sentir na 

defasagem entre a decisão e sua execução, já que a responsabilidade de 

seleção do material a ser usado fica a cargo de outros que não os que 

diretamente o farão: os professores”.  
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Soma-se a isso tudo, a extensa história de dificuldades no exercício da 

prática docente brasileira (desqualificação dos professores, das estruturas 

precárias dos espaços escolares, a dilatação do sistema educacional) e a 

representação indelével dos didáticos no mercado editorial brasileiro – 

metade dos livros vendidos tem sido de livros didáticos – que potencializam a 

importância e, sobretudo, a dependência do professor pelo livro didático.  

 

Resulta desse lamentável fenômeno uma inversão ou confusão 

de papéis nos processos de ensino-aprendizagem, isto é, ao 

invés de interagir com o professor, tendo como horizonte a 

(re)produção do conhecimento, os alunos, por imposição de 

circunstâncias, processam redundantemente as lições do livro 

didático adotado. Dentro desse circuito, onde esse tipo de livro 

prepondera mais que o professor e reina absoluto, o ensino 

vira sinônimo de “seleção/adoção” dos disponíveis no mercado; 

a aprendizagem, de consumo semestral ou anual do livro 

indicado [...] (SILVA, 1996, p.11- 12).    

 

Apontado como tentativa de romper de toda essa problemática sobre o 

livro didático e de garantir uma política de regulamentação para esse recurso 

que fosse mais competente e eficaz, em 1997, pelo o Ministério da Educação e 

do Desporto (MEC), o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) é 

ampliado, passando a adquirir, de forma continuada, livros didáticos de 

Alfabetização, Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Estudos Sociais, 

História e Geografia para todos os alunos de 1ª a 8ª série do Ensino 

Fundamental público.  

Essa ampliação do PNLD já havia sendo delineada desde o início dos 

anos 1990, quando o MEC decidiu participar mais diretamente das discussões 

sobre a qualidade do livro escolar, formando, em 1993, uma comissão de 

especialistas encarregada de duas principais tarefas: avaliar a qualidade dos 

livros mais solicitados ao Ministério (e, assim, dos mais comprados pelo órgão) 

e estabelecer critérios gerais para a avaliação das novas aquisições. As 

conclusões mais importantes formuladas pela comissão (MEC, 1994) 

evidenciaram as principais inadequações editoriais, conceituais e 

metodológicas dos livros didáticos e estabeleceram os requisitos mínimos que 

devia preencher um manual escolar de boa qualidade. Todavia, é apenas no 
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ano de 1997 que essas decisões repercutiram mais diretamente na mudança 

do processo de seleção de livros didáticos e na ampliação do PNLD. 

 A partir de então, extingui-se a Fundação de Assistência ao 

Estudante (FAE), transferindo a responsabilidade pela política de execução 

do PNLD integralmente para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE) e definem-se para o programa os seguintes objetivos: 

 

a) contribuir para socialização e universalização do ensino, 

bem como para a melhoria de sua qualidade, por meio da 

seleção, aquisição e distribuição de livros didáticos para todos 

os alunos matriculados nas escolas das redes públicas do 

ensino fundamental de todo o País, cadastrados no Censo 

Escolar; 

 

b) diminuir as desigualdades educacionais existentes, 

buscando estabelecer padrão mínimo de qualidade pedagógica 

para os livros didáticos utilizados nas diferentes regiões do 

País; 

 

c) possibilitar a participação ativa e democrática do professor 

no processo de seleção dos livros didáticos, fornecendo 

subsídios para uma crítica consciente dos títulos a serem 

adotados no Programa; e 

 

d) promover a crescente melhoria física e pedagógica dos 

livros, garantindo a sua utilização/reutilização por três anos 

consecutivos (PNLD, 2001, p. 8). 

 

A partir desse programa, a escolha dos livros didáticos passou a ser 

feita por meio do Guia do Livro Didático no qual os professores podem escolher 

os livros de sua preferência para serem trabalhados pelo período de três anos, 

sendo que o livro escolhido só poderá ser substituído por outro título no 

próximo PNLD. Os professores podem escolher duas opções de títulos por 

disciplina, e se a primeira não conseguir ser negociada, a segunda que é 

escolhida e, quando lecionam uma mesma disciplina, precisam chegar a um 

consenso sobre o livro indicado, pois a mesma obra valerá para toda a escola.   

De acordo com o PNLD, cada aluno do Ensino Fundamental público 

tem direito a receber os livros didáticos de cada disciplina (Língua 

Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia). Aos alunos do 
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primeiro ano desse nível de ensino é destinada também uma cartilha de 

alfabetização (FREITAS; RODRIGUUES, 2008). 

 A ação do PNLD é estabelecida tanto de forma centralizada como 

descentralizada, ou seja, ou todas as ações relativas ao PNLD são 

desenvolvidas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE); ou a tarefa de organizar e distribuir a produção adquirida pode ser 

delegada às Secretarias de educação dos Estados/Municípios. O documento 

restringe o programa às escolas de Ensino Fundamental cadastradas no 

Censo Escolar, sendo a aquisição concordante com a projeção de número de 

matrículas do órgão que promove o censo, o Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais. A resolução organiza, ainda, um cronograma de 

distribuição para um decênio, em que prevê os processos seletivos do PNLD, 

a distribuição e a reposição dos livros escolares. 

As obras didáticas inscritas no PNLD e aprovadas no processo de 

triagem são encaminhadas para a Secretaria de Educação Fundamental 

(SEF) que, por sua vez, define os princípios e os critérios para a avaliação 

pedagógica das obras. Para isso, a SEF estabelece as seguintes estratégias: 

formam-se equipes de especialistas das áreas do conhecimento, com 

experiência docente; cada equipe possui um coordenador e um assessor, que 

desenvolvem a análise e a avaliação junto aos especialistas-pareceristas; os 

especialistas elaboram resenhas dos livros aprovados, que passam a compor 

o Guia de Livros Didáticos. Esse último é enviado para as escolas para 

subsidiar a escolha do livro didático pelos professores. 

O centro do debate no PNLD, nesses últimos anos, e que também 

permeou as décadas anteriores, referiu-se à qualidade do livro didático. Os 

estudos realizados pelo programa indicaram em suas análises diversos 

problemas de ordem político-ideológica, de conteúdo, sobre utilização, 

inadequações gráficas, incoerências textuais e iconográficas, equívocos de 

conteúdo, entre outros. 

No entendimento do PNLD, a partir da análise dos pareceres finais 

desses estudos, fazia-se necessária uma ação governamental que 

transpusesse as preocupações com aquisição e distribuição da bibliografia 
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didática, e privilegiasse a qualidade pertinente da produção adquirida, 

avaliando os seguintes quesitos: 

 

a) adequação científica de conceitos; 

 

b) adequação metodológica; 

 

c) contribuição para a formação da cidadania; 

 

d) adequação gráfica; 

 

e) adequação redacional; 

 

f) adequação iconográfica;  

 

g) apresentação de diferentes linguagens adequadamente 

apresentadas; 

 

h) figuras de quantificação e representação devidamente 

referenciadas; 

 

i) livro do professor dotado com orientações pedagógicas; 

 

j) coleções com livros articulados entre si, cuja coerência da 

proposta seja devidamente demonstrada para o professor; 

 

k) apresentação de atividades e leituras extras para os 

alunos (SILVA, 2003, p. 16). 

 

É importante destacar que mesmo tendo surgido em contexto que 

defendia uma renovação quanto às políticas voltadas para o livro didático, o 

PNLD ainda traz consigo problemas antigos como a grande valorização do 

aspecto comercial, ao invés da dimensão didática e a permanência do caráter 

assistencialista (livro destinado à “criança carente”). Discorrendo sobre os 

problemas existentes no PNLD, Witzel (2002, p. 19) ainda aponta o seguinte: 

 

Criam-se [...] duas situações que são, a rigor, conflitantes e 

preocupantes: de um lado estão os agentes do MEC que 

legitimam o livro didático, determinando os títulos que 

poderão ser utilizados nas aulas a partir de concepções de 

ensino generalizantes que forçam uniformidade onde não 

existe, isto é, os critérios para avaliação dos livros não partem 

de diagnósticos regionais mais precisos já que, em suas 

resenhas, os especialistas não especificam para que tipo de 

professor ou de comunidade escolar o livro é indicado, sendo o 

mesmo título recomendado para o ensino de norte a sul do 



  

   71 
 

país; do outro lado estão os professores, não aqueles genéricos 

e abstratos aos quais o Guia dos livros didáticos se destina, 

mas os reais e concretos que ficam, muitas vezes, alheios a 

todo o processo de execução do PNLD. 

  

Em princípio, a iniciativa do MEC em avaliar e classificar não seria 

de todo desinteressante, porém é preocupante a não participação dos 

professores nas políticas relacionadas aos livros didáticos para refletir se de 

fato elas são ou não o melhor a ser escolhido e, sobretudo, como querem que 

elas sejam colocadas em prática.  Nesse sentido, “estabelece-se uma forma 

ideológica (de aparente naturalidade) da destituição da autoridade do 

professor, de sua condição de sujeito social capaz de produzir sentidos, de 

interpretar” (SOUZA, 1999, p.57) que configura o livro didático como algo que 

se impõem no processo de ensino-aprendizagem. Com outras palavras, o MEC 

pressupõe que o professor não é capaz, por si só, de identificar erros nos 

manuais didáticos e corrigi-los; tampouco é capaz de assumir uma postura 

crítica face ao livro didático que ele utiliza em suas aulas. 

Desse modo, embora os últimos anos, principalmente após a 

aprovação da LDB (1996), tenham sido novamente significativos para o livro 

didático, prevalecem ainda, “e sem prévias de que será diferente, as 

insuficiências da política nacional do livro escolar” (SILVA, 2006, p. 57). 

Um aspecto importante para a mudança na relação entre o livro 

didático e o professor é fazer com que o professor compreenda de forma mais 

consistente e consciente as suas concepções sobre o livro didático de cada 

disciplina, ou seja, os pressupostos teóricos que norteiam tanto à matéria 

escolar de que trata o livro quanto às questões de educação e aprendizagem. 

Essa compreensão permite uma utilização mais crítica e propositiva do livro 

didático e favorece o papel da posição de sujeito do professor na sua tarefa 

docente. 

Em sequência ao processo de contextualização do livro didático, 

traremos, a seguir, discussões acerca de sua conceituação, visto que para 

conhecer a concepção de algo se faz necessário percorrer a sua essência, e nada 

melhor para isso do que conhecer a trajetória histórica do conceito desse 

elemento didático. 
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2.2 A DEFINIÇÃO DE LIVRO DIDÁTICO: MULTIPLICIDADE DE 

EXPRESSÕES E CONCEITOS  

 

O livro didático vem se configurando como recurso de ensino 

privilegiado no cenário educacional, constituindo-se, muitas vezes, enquanto 

elemento determinante de grande parte das condições materiais para o ensino 

e a aprendizagem nas salas de aula. 

Não obstante, essa sua relevância nos espaços escolares, a princípio, 

não existe uma definição precisa para livro didático, pois sendo o termo 

didático compreendido no sentido de meio para o aprendizado, todo livro seria 

didático. Ademais, na maioria das línguas, o termo “livro didático” é 

“designado de inúmeras maneiras, e nem sempre é possível explicitar as 

características específicas que podem estar relacionadas a cada uma das 

denominações” (CHOPIN, 2004, p. 549). 

Mesmo sendo um objeto de debate constante há bastante tempo e de 

tradição pedagógica secular, como por exemplo, a Didática Magna de 

Comenius, que já no século XVII, encetava uma discussão sobre este material, 

a definição de livro didático ainda não se demonstra delimitada. 

Provavelmente, um dos motivos dessa indefinição, sobretudo, no Brasil, 

advenha da própria historiografia desse recurso de ensino na qual o 

crescimento da difusão e da importância do livro didático para o ensino 

tornaram-se significativos apenas na segunda metade do século XX. Nos 

primeiros séculos da educação brasileira até meados do século XIX, por 

exemplo, os livros didáticos são praticamente inexistentes nas escolas. Assim, 

fontes como relatos de viajantes, autobiografias, romances, documentos de 

cartório, cartas e até mesmo a Constituição do Império, o Código Criminal e 

a bíblia serviam de base ao ensino e à prática de leitura.  

Por outro lado, “um livro didático é, em geral, inconfundível” (MOLINA, 

1988, p. 17), pois se vincula à especificidade de fazer a transposição didática 

do conhecimento em sua dispersão para sistematizá-lo em um lugar, até o 

presente na forma-suporte de “livro”, daí ter sido seus outros nomes manual 

(à mão, à disposição do manuseio) e compêndio (resumo ou síntese de 
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conteúdos) e atende a uma a uma produção, estruturação, circulação, destino 

e uso próprios, visando a um processo de aprendizagem e formação escolar 

(OLIVEIRA; GUIMARÃES; BOMÉNY, 1984) 

Nessa perspectiva, Lajolo (1996, p. 4) define livro didático como sendo 

“[...] o livro que vai ser utilizado em aulas e cursos, que provavelmente foi 

escrito, editado, vendido e comprado, tendo em vista essa utilização escolar e 

sistemática”. Para ela, a relevância desse recurso didático aumenta, 

principalmente, em países como o Brasil, que tem uma difícil situação 

educacional e em consequência a isso os livros didáticos acabam 

determinando os conteúdos e as estratégias de ensino. 

Já Oliveira (1984, p.19) distingue o livro didático “ora como um 

produto/mercadoria expresso no universo da indústria editorial, ora como um 

ingrediente do sistema de ensino”.  

Nesse sentido, o autor traz uma definição que articula os aspectos 

materiais do livro escolar enquanto produto e os propriamente simbólicos do 

livro didático como elemento do ensino. Essa dimensão simbólica evidencia-

se, sobretudo, quando são descrita as funções do livro didático, pois para o 

autor este recurso de ensino é empregado em situações,  

 

[...] como instrumento com dupla função, a de transmitir um 

dado conteúdo e de possibilitar a prática do ensino. Ou seja, o 

livro não seria apenas um veículo de transmissão do que se 

considera como digno de ser transmitido, mas um veículo que 

expressa um modo específico (um modelo) de atuação 

pedagógica, em especial porque confere, de algum modo, 

autoridade e legitimidade a essa atuação. Ao corporificar uma 

relação direta entre professor e aluno, o livro didático é visto 

como o “mestre mudo‟, como a voz do professor, porque feito à 

sua imagem e semelhança. (OLIVEIRA, 1984, p. 27).  

  

Desse modo, como “ingrediente do sistema de ensino”, o livro didático 

age como um modelo de atuação pedagógica possibilitando a prática de ensino 

por ser bem aceito social e politicamente. 

O professor Kazumi Munakata (1997, p. 84) ressalta ainda que os livros 

didáticos: 

não são meramente idéias, sentimentos, imagens, sensações, 

significações que o texto pode representar. Nem tampouco é o 
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texto em abstrato. Pois esse texto, de que pessoas 

normalmente vêem apenas idéias, sentimentos, imagens, etc., 

é constituído de letras (confeccionadas com tinta sobre o papel) 

seguindo uma família de tipo (ou face de tipo ou fonte), que 

lhes dá homogeneidade.   

 

A definição revela a complexidade e as múltiplas possibilidades de 

análise desse material. É um objeto cultural controverso, sendo interferido 

por vários sujeitos na sua produção, circulação e consumo. Ao discorrer sobre 

essa multiplicidade de fatores que influenciam e condicionam a produção do 

livro didático, Bittencourt (1997, p. 71-72) afirma o seguinte: 

 

O livro didático é, antes de tudo, uma mercadoria, um produto 

do mundo da edição que obedece à evolução das técnicas de 

fabricação e comercialização pertencentes à lógica do mercado. 

Como mercadoria ele sofre influências variadas em seu 

processo de fabricação e comercialização. Em sua construção 

interferem vários personagens, iniciando pela figura do editor, 

passando pelo autor e pelos técnicos especializados dos 

processos gráficos, como programadores visuais, ilustradores 

[...].Mas o livro didático é também um depositário dos 
conteúdos escolares, suporte básico e sistematizador 

privilegiado dos conteúdos elencados pelas propostas 

curriculares: é por seu intermédio que são passados os 

conhecimentos e técnicas consideradas fundamentais de uma 

sociedade em determinada época. O livro didático realiza uma 

transposição do saber acadêmico para o processo escolar no 

processo de explicitação curricular. Nesse processo, ele cria 

padrões lingüísticos e formas de comunicação específicas ao 

elaborar textos com vocabulário próprio, ordenando capítulos 

e conceitos, selecionando ilustrações, fazendo resumos etc. 

 

Juntamente com essas dimensões técnicas e pedagógicas, Bittencourt 

(1997) ainda ressalta que o livro didático precisa ser entendido como veículo 

portador de um sistema de valores, de ideologias, de uma cultura de 

determinada época e de determinada sociedade. 

Sendo assim, o livro didático, diferentemente de outros recursos 

utilizados na escola, “especifica-se pela importância social que apresenta, 

muito além do contexto pedagógico. Antes de um produto didático, é uma 

mercadoria e uma referência cultural e política” (SILVA, 2006, p.38). Sua 

tendência é de ser um objeto padronizado, condicionando formatos e 

linguagens associadas à lógica do mercado e do consumo.   
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Do ponto de vista político e cultural, o livro didático representa 

uma cultura grafa e a posição ideológica desta. Da perspectiva 

das políticas públicas, reconhece-se que, no Brasil, sua 

importância é central, pois demanda estratégias de produção 

e circulação do volume mais significativo das obras didáticas 

(SILVA, 2006, p. 39).  

 

Ainda sobre o seu papel como mercadoria, é importante evidenciar que 

o livro escolar, economicamente, representa uma parte expressiva do mercado 

editorial brasileiro: raramente as vendas são menores que a metade dos 

valores negociados no setor. De fato, trata-se de um mercado extremamente 

concorrido, por isso prevalece a produção de obras bastante similares, em que 

não haja diferenças entre os materiais produzidos, padronizados de acordo 

com as exigências pedagógicas enunciadas pelo Estado. Prepondera, então, 

uma grande parte de autores que renunciam suas posições intelectuais em 

favor do mercado: 

 

Tampouco os autores imprimem aos livros-texto, cartilhas, 

livro didático, a sua marca pessoal. Ao contrário, quanto mais 

insignificantes, quanto mais próximos da norma (“currículo 

mínimo”, “guia curricular”) definida pelo Estado, melhor 

(FREITAG; COSTA; MOTTA, 1993, p. 62). 

 

As editoras para garantirem a permanência dos livros didáticos, 

utilizam a estratégia de renovação a cada edição, que na verdade, dificilmente 

ultrapassa da reformulação dos aspectos estéticos da capa – termos como 

“novo” e “reformulado” são constantes nas capas dos livros didáticos –.  

Segundo Silva (2006), o Estado é o cliente preferencial de livros 

escolares. Mesmo com o investimento privado em livros escolares que 

representa uma parcela significativa no mercado editorial, não se compara 

com o percentual de compras e com o impacto que o Estado imprime não só 

nos dados comerciais como na produção pedagógica dos didáticos.  

Sendo assim, a linha de discussão sobre a definição de livro didático 

sugere várias perspectivas e características inerentes a esse material, pois 

pode envolver aspectos relacionados à produção, à estruturação, à circulação, 

ao destino e à forma de utilização por professores e alunos.  

Nesse panorama amplo de significações, “tem-se a obra didática em 

destaque dentre um grupo de materiais impressos de estudo, como as 
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coletâneas e as obras de referência e consulta (dicionários, enciclopédias etc.)” 

(SILVA, 2006, p. 38). Diversos aspectos a especificam: é um recurso utilizado 

de forma sistemática no ensino-aprendizagem de um determinado objeto de 

conhecimento humano, geralmente já estabilizado como disciplina escolar, 

sendo passível de uso na situação específica da escola, ou seja, de 

aprendizagem coletiva e orientada por um professor (LAJOLO, 1996). Mas 

não só isso: diferindo de outros recursos impressos, pode ser percebido pela 

importância social que apresenta, pois além de ser um produto didático, é uma 

mercadoria e uma referência cultural e política. 

Nesse sentido, o livro didático representa um tipo de material de 

significativa contribuição para a compreensão das concepções que permeiam 

as práticas educativas por ser um veiculador de representações e valores 

predominantes num certo período de uma sociedade. Por isso, segundo 

Fonseca (1999, p. 204), 

 

o livro didático e a educação formal não estão deslocados do 

contexto político e cultural e das relações de dominação, sendo, 

muitas vezes, instrumentos utilizados na legitimação de 

sistemas de poder, além de representativos de universos 

culturais específicos. (...) Atuam, na verdade, como 

mediadores entre concepções e práticas políticas e culturais, 

tornando-se parte importante da engrenagem de manutenção 

de determinadas visões de mundo.  

 

Os livros escolares, de modo geral, configuram um objeto em 

circulação – como bem frisa Chartier (1990) – e, por essa razão, são veículos 

de circulação de ideias, valores, de comportamentos, de orientações teórico-

metodológicas de ensino, isto é, de uma conjuntura histórico-social, que se 

traduz nas concepções individuais acerca das questões educacionais.   

Esses conceitos, valores, representações constituem as concepções de 

livro didático as quais perpassam os discursos dos professores e se constroem 

historicamente como um conjunto de relações significativas individualizadas 

que constitui uma unidade discursiva, isto é, a regularidade do discurso. 

Significa que as concepções particulares sobre o livro didático são, antes, 

manifestações ou acontecimentos discursivos lastreados por um complexo 

histórico-ideológico, decorrendo dele, consequentemente. Por conseguinte, 
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expressa, ainda, segundo Aplle (1997, p. 77), “relações e histórias, políticas, 

econômicas e culturais muito mais profundas” do que habitualmente se supõe.  

Assim, para além das dimensões da didatização e da utilização, as 

quais já possuem um debate quantitativamente significativo, o estudo sobre 

o livro didático também envolve as condições histórico-ideológicas de sua 

produção e significação e, sobretudo, das concepções que estão subjacentes à 

formação docente.  

É nesse sentido que a nossa pesquisa sobre as concepções dos 

professores acerca do livro didático de Geografia procurou, ainda que 

sumariamente, situar esse recurso de ensino no âmbito de sua abordagem 

histórica, no interior das suas conjunturas espaço-temporais, revelando, 

assim, as suas concepções, a história do seu modo de produção e da difusão 

desse material didático na sociedade.  

As considerações que apresentamos até aqui caracterizam o livro 

didático no cenário da educação em geral. No próximo capítulo, colocaremos 

em foco o livro didático de Geografia no entremeio de suas condições 

históricas, de forma que se possa compreender seu significado atual, as 

relações teórico-metodológicas que atravessam as condições de sua produção 

discursiva, bem como o seu papel na materialização das práticas docentes. 
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A TRAJETÓRIA DO LIVRO DIDÁTICO DE 

GEOGRAFIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os “olhos” com que vejo já não são os “olhos” com que “vi” 

(Paulo Freire) 

 

 

 

 

 

 

http://pensador.uol.com.br/autor/paulo_freire/
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3. A TRAJETÓRIA DO LIVRO DIDÁTICO DE GEOGRAFIA  

 

Tendo visto, no capítulo anterior, como o livro didático consolida-se no 

sistema de ensino brasileiro, em que condições e quais as orientações desse 

processo, passa-se a enfocar, especificamente, o livro didático de Geografia, 

procurando as particularidades histórico-sociais de sua produção e utilização 

no espaço escolar. 

 

3.1 LIVRO DIDÁTICO DE GEOGRAFIA: ALGUNS ASPECTOS DE SUA 

CONSTRUÇÃO HISTÓRICA 

 

O conhecimento geográfico, até o final do século XVIII, encontrava-se 

bastante dissipado, não havendo uma delineação da sua unidade temática e 

nem continuidade nas suas formulações teórico-metodológicas. (MORAES, 

1999). “Na verdade, trata-se de todo um período de dispersão do conhecimento 

geográfico, onde é impossível falar dessa disciplina como um todo 

sistematizado e particularizado” (MORAES, 1999, p.34).   

 Assim, antes que aflorasse, na passagem do século XVIII para o 

século XIX, a Geografia enquanto área do conhecimento, uma tradição antiga, 

de muitos séculos, relatava o saber sobre o espaço geográfico em obras 

denominadas corografias e cosmografias. As corografias “referiam-se a 

descrições de uma parte ou de partes do conjunto terrestre, ou seja, 

correspondiam a um certo recorte do espaço que, muito tempo depois, firmar-

se-ia como ‘região’ e as cosmografias, a “uma explicação da Terra em sua 

totalidade, embasada em uma cosmovisão do planeta, daí as cosmografias, 

então, serem tratadas como um sinônimo de Geografia, descrição da terra”. 

(SILVA, 2006, p.71). Diferenciam-se Geografia e cosmografia pela amplitude 

desta que, ultrapassando os sistemas terrestres, estuda o planeta imerso no 

universo, considerando, assim, a Astronomia. 

No Brasil, durante muito tempo, tem-se uma linhagem de documentos 

corográficos que, aliados aos anais, crônicas e memórias da historiografia, 

documentam a dimensão do espaço pátrio e a exuberância da natureza 



  

   80 
 

nacional. Esses documentos, na medida do possível, dadas as condições 

editoriais do tempo, tinham um uso escolar, – as premissas inaugurais do viés 

geográfico na escola pública em formação no Primeiro Império (1822-1834), e 

nas atividades educacionais predecessoras –, mas por outro lado 

correspondiam, em grande medida, às necessidades de informações 

sistematizadas do Estado, tais como toponímias, noções históricas dos 

lugares, distribuição populacional, recursos naturais, demarcação de 

fronteiras e assim por diante. Uma das primeiras e mais fundamentais obras 

utilizadas com função didática, por exemplo, a Corografia Brasílica, ou 

relação histórica e geográfica do reino do Brasil, do religioso Manoel Aires de 

Casal é a demonstração nítida dessa permanência de uma Geografia não-

sistematizada, voltada para nomenclaturas e descrições de lugares, paisagens 

e regiões pois, mesmo desguarnecida de mínimas relações científicas, a 

Corografia Brasílica permanece, durante o século XIX e princípios do século 

XX, como o paradigma para a rarefeita bibliografia sobre Geografia (SILVA, 

2006, p.71) – uma Geografia com muitos problemas metodológicos e 

epistemológicos. 

Assim, o debate geográfico no Brasil figurava-se mais enquanto 

descrições puras de nomenclaturas topográficas, sem ter um contorno mais 

nítido dos seus objetivos específicos e de seu objeto de estudo.  

Foi no percurso da institucionalização da Geografia no Brasil como 

disciplina escolar que essa ciência ganhou uma conotação mais sistematizada, 

quando formalmente incorporada à escola brasileira, a partir da fundação do 

Colégio Pedro II (1837), passou a ser ensinada nas escolas secundárias do 

país, e, desde então, a fazer parte dos conteúdos definidos por todas as 

reformas educacionais brasileiras, de 1889 aos dias atuais (COLESANTI, 

1984), mantendo seu “status” de matéria obrigatória. A partir de então a 

Geografia se institucionaliza e ganha força tanto como ciência quanto como 

disciplina escolar.   

Nesse sentido, é oportuno ressaltar que história do pensamento 

geográfico no Brasil diz respeito a esse momento de pensar “geograficamente” 

o País, a essa institucionalização do campo de saber produzida por instituições 
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e autores geógrafos, sobretudo, após Said Ali e Delgado de Carvalho 

publicarem obras diferenciadoras. 

Said Ali (1861-1953) propôs regionalizar o território do Estado 

brasileiro a partir da atividade econômica dos estados federativos da 

República e das condições territoriais, processo de recorte por ele denominado 

de “zonas geográficas”, a saber: Brasil Central ou Ocidental, Brasil 

Setentrional, Brasil de Nordeste, Brasil Oriental e Brasil Meridional, pré-

anunciando as bases da divisão regional ainda em uso, estabelecida pelo 

IBGE: Sudeste, Norte, Sul, Nordeste e Centro-Oeste. Com essa perspectiva, 

Said Ali inova ao trazer uma organização do território brasileiro diferente da 

tradição geográfica anterior a qual “apenas visibilizava o espaço brasileiro em 

termos de estados costeiros (marítimos) e estados interiores (sertão), 

subdivididos em províncias” (SILVA, 2006, p.75) e racionaliza o enfoque 

metodológico da abordagem territorial, “considerando, preliminarmente, o 

mover da vida social do país quando da entrada no século XX, e não apenas 

[...] o passado histórico de ocupação como critério da descrição geográfica”. 

(SILVA, 2006, p 75). 

Sob esse aspecto, Said Ali propôs um rompimento com a Geografia 

presente nos materiais didáticos de até então, os quais se figuravam, muito 

mais nas descrições e nas puras nomenclaturas topográficas. Ele buscava 

desenvolver uma Geografia científica no país, inserindo este campo do saber 

no viés das discussões geográficas que ocorriam na Europa desde o século 

XVIII, sendo fundamental o seu pensamento para a sistematização da 

Geografia moderna no Brasil.  

 Nesse sentido, mais que uma iniciativa pioneira, Vlach (2004, p. 192) 

indica um feito inaugural de Said Ali, não só para o ensino de Geografia, e do 

seu manual didático, mas também para a história do pensamento geográfico 

brasileiro: 

 

Cumpre destacar que a tentativa do professor M. Said Ali 

assinalou, em livro didático para o ensino secundário, não 

apenas sua preocupação de acompanhar os “progressos 

geográficos” que ocorriam no exterior, mas, 

fundamentalmente, representou o marco inicial de discussões 
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de ordem teórico-metodológica, buscando inaugurar a 

geografia científica no Brasil. 

 

Contudo, a posição da proposta de Said Ali não foi considerada de 

imediato na produção didática da Geografia da época. Foi apenas com Carlos 

Miguel Delgado de Carvalho (1884-1980) que o pensamento geográfico 

moderno de Said Ali ganhou relevância. 

Delgado de Carvalho, por sua vez, representou, de fato, a ruptura para 

o debate geográfico a qual já havia sido enunciada por Said Ali, mas que até 

então não se consolidara. Assim, similarmente a Said Ali, Delgado procurar 

se afastar daquela Geografia enciclopédia e de relato para se aproximar do 

debate sobre uma Geografia moderna, científica, preocupada, portanto, com 

seu método e objetos. A crítica de Delgado de Carvalho recaía, sobretudo, na 

denominada Geografia nomenclato-administrativa que moldava “uma 

aprendizagem mnemônica e funcional ao fracionar, metodologicamente, o 

estudo do espaço, conotando, assim, um espaço “morto”, estático, deserto de 

sentidos reais e de interesse para os estudantes”. E é neste contexto que 

Delgado de Carvalho escreve: 

 

Devemos, pois, em primeiro lugar, restituir à geografia sua 

dignidade de ciência natural, e não deixá-la mergulhada 

numa complicada nomenclatura de nomes próprios que não 

têm significação nem sentido, que nada explicam que nada 

nos contam (CARVALHO, 1925, p. 95). 

 

O pensamento de Delgado de Carvalho definia toda uma estratégia de 

legitimação científica e didática visando assegurar a presença e a 

continuidade da Geografia no sistema escolar, outorgar cientificidade ao 

conhecimento geográfico e conferir identidade e autonomia frente a outras 

disciplinas. Todavia, para tanto, propunha adaptar os protocolos 

metodológicos dos estudos geográficos ao domínio das ciências naturais, 

reforçando os paradigmas empíricos e descritivos, com análises destituídas de 

um enfoque totalizador.  

Diante disso, como no contexto da época as ciências naturais se 

encontravam mais desenvolvidas e melhor organizadas teórica e 

metodologicamente, a Geografia Física foi ganhando maior status científico, 
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enquanto a Geografia Humana não progredia o bastante, ficando relegada a 

um segundo plano. Christofoletti (1982, p.13) ao discorrer sobre essa 

dualidade existente no pensamento geográfico afirma o seguinte: 

 

Em virtude do aparato metodológico mais eficiente das 

ciências físicas [...], a Geografia Física ganhou a imagem de 

ser a parte cientificamente mais bem consolidada e executada. 

Praticamente, não havia mais a necessidade de preocupações 

metodológicas e conceituais a seu propósito. Destituída de 

aparato teórico e explicativo para as atividades humanas, 

assim como da imprecisão dos procedimentos metodológicos, a 

Geografia Humana sempre se debatia na procura de se 

justificar o seu gabarito científico, e em estabelecer sua 

definição e finalidades como ciência.  

 

Essas ideias trouxeram para a Geografia uma visão superficial da 

realidade, encarando os diferentes fatos como algo “natural” sem nenhuma 

ligação com as relações sociais de produção, sendo a própria espacialidade 

física mais importante do que o homem. É a orientação da chamada Geografia 

clássica, com forte influência da Geografia de Vidal de La Blache12, que 

domina o cenário geográfico nacional – tanto nas universidades quanto nas 

escolas. 

Sendo assim, apesar de ter representado um avanço quanto à questão 

do ensino memorístico de nomenclaturas, o método que Delgado de Carvalho 

apontou como fundamental para a consolidação da Geografia no Brasil – 

igualando as ciências naturais às ciências humanas – repercutiu na 

priorização da descrição neutra de fatos e da paisagem natural, em 

detrimento da ação do homem e das relações estabelecidas entre eles como 

produtor dos lugares.  

 

                                                           
12 Paul Vidal de La Blache (1845-1918) foi um geógrafo francês e um dos nomes mais 

lembrados no que se refere à história do pensamento geográfico. La Blache rejeitava a ideia 

preconizada por Friedrich Ratzel, na qual as condições naturais do meio influenciavam e 

determinavam as atividades humanas e a vida em sociedade. Para Vidal, o homem também 

transformava o meio onde vivia, de forma que para as ações humanas, diversas possibilidades 

eram possíveis, uma vez que essas não obedeceriam a uma relação entre causa e efeito. La 

Blache também defendia a prática de uma Geografia Regional. Para esse pensador, seria 

impossível alcançar visões totalizantes para a realidade, de forma que os conhecimentos e os 

conceitos só deveriam ser aplicados em realidades específicas. 
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Este método consistia em descrever a realidade estudada de 

forma objetiva, empiricamente comprovada, racionalmente 

exata, de maneira a inviabilizar dúvidas e contradições. Para 

tal, a indução, análise e síntese eram elementos cruciais, pois, 

ao se estudar a realidade como um todo, dividir-se-ia este todo 

em partes, descrevendo suas características principais após 

criteriosa observação, estabelecer-se-iam as relações que cada 

parte tinha com a outra e, somar-se-iam estas várias partes 

para ser a noção do todo sistematizado. (FERRAZ, 1995, p. 55-

56). 

 

Consistiu, portanto, na delimitação de regiões através da 

enumeração, classificação e descrição exaustiva de seus aspectos visíveis, 

como algo que sempre esteve lá, por razões óbvias, sem nenhum 

questionamento acerca deles, pois são tratados como coisas verdadeiras. 

Desse modo, o processo didático-pedagógico da Geografia escolar, ainda 

permaneceu limitado à descrição, à enumeração e à classificação de fatos do 

campo físico, humano e econômico.  

Vale ressaltar ainda que essa relevância dada por Delgado de 

Carvalho à inserção da Geografia nos paradigmas das ciências naturais, no 

pensamento moderno, afinava-se inextricavelmente às preocupações das 

elites políticas e intelectuais deste período, isto é, às demandas colocadas pelo 

contexto político daquele presente. Logo, esse “adentramento” no pensamento 

moderno defendido por Delgado de Carvalho, não só da ciência geográfica, 

mas igualmente no pensamento pedagógico moderno, percolavam a 

organização de um sistema de ensino sob a égide do Estado. 

Para que possamos compreender melhor a emergência dessa nova 

feição adquirida pela Geografia escolar, faz-se necessário reportarmo-nos 

aos fatores sócio-históricos que contribuíram para a sua constituição. No 

tocante a esse aspecto Rocha (1990, p. 84) assim se refere: 

 

À medida que a estrutura até então hegemônica começou a 

ruir, o sistema educacional brasileiro foi sendo objetivo de 

gradativas mudanças. O modelo agroexportador em franca 

decadência vai dando lugar a um modelo econômico urbano-

industrial. A intensificação do processo de urbanização, 

decorrente do modelo econômico emergente foi gerando novas 

e crescentes demandas de mão de obra especializada para 

ocupar as funções que os setores secundários e terciários 

estavam a exigir. A demanda social da educação amplia-se 
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rapidamente e o sistema escolar se vê pressionado a expandir-

se, à medida que um contingente cada vez maior de pessoas 

dos extratos médios e mesmo das camadas populares 

buscavam a escola a fim de ampliarem suas possibilidades de 

ascensão social. 

 

Assim, a escolarização expandiu-se como consequência das 

transformações econômicas, percoladas por um projeto político de promoção 

do progresso institucional e econômico. A economia do Brasil, ao 

industrializar-se, abandonava o modelo agrário exportador, o qual se 

encontrava vitimado pela crise da economia mundial de 1929 e ampliava o 

mercado interno, adotando a tese nacionalista do desenvolvimento autônomo 

da economia brasileira. 

Outrossim, essa valorização do crescimento industrial brasileiro 

trazia consigo a ascensão de uma estrutura social hierárquica que se 

objetivava perpetuar e necessitava de ampla legitimação do poder político 

recém-instaurado. Um modo de fazê-lo seria a “partir da criação de um 

interesse comum catalisador do empenho “nacional” – como a delimitação das 

fronteiras – e do molde de uma nação brasileira que fizesse a vez de uma 

sociedade brasileira” (CUSTÓDIO, 2006 p.3).  Por este prisma, o 

(re)conhecimento do território e da “nação” ganhava significância, tornando-

se um saber que  precisava ser disseminado e valorizado em todo o ensino 

escolar.  

Nesse sentido, a escola passava a ter papel fundamental na formação 

do trabalhador necessário para o desenvolvimento industrial, atuando em 

consonância com os ideais do Estado na delimitação do que “seria aceito como 

nacional, e por contraste, o que seria considerado como estrangeiro, estranho, 

ameaçador” para a consolidação da modernização da economia brasileira 

(BOUMENY, 1999, p.151).   

Diante desse contexto histórico da década de 1920, o nacionalismo 

patriótico tornou-se um dos principais elementos norteadores da educação 

brasileira de forma que para grande parte das disciplinas escolares, mas em 

especial para a Geografia, houve um empenho direto e sistemático de difusão 



  

   86 
 

dos propósitos do Estado. Sobre este período Castro (2009, p.115) assim 

discorre: 

 

Sendo o Estado uma construção política e ideológica que se fez 

no tempo e no espaço, a centralidade territorial do seu poder 

decisório foi fundamental para a tarefa de tomar a si a 

obrigatoriedade de fornecer educação para todos, utilizando o 

aparato institucional à disposição para as exaltações 

simbólicas do nacionalismo. Disciplinas como a história e a 

geografia foram estratégicas nesta tarefa. 

 

Assim, a ideologia do nacionalismo patriótico e, significativamente, a 

ciência geográfica, deveriam veicular os fundamentos lógicos do Estado, 

tornando-se, esta área um conhecimento-instrumento estratégico. Tratava-

se, na verdade, do ensejo de modificações de cunho social e político pela elite 

e para elite de forma conservadora e etnocêntrica, o qual sob o viés 

nacionalista, preocupava-se em ressaltar a diversidade do quadro natural, em 

traduzir o significado dos topônimos, em descrever, (re)conhecer e delimitar o 

território, porém sem destacar as contribuições prestadas por índios, negros, 

mulatos, caboclos, sertanejos para o processo de expansão industrial do país 

daquele momento (MORAES, 2002, p.112-113). Aliás, “tais povos eram 

mencionados como sujeitos do passado, em vias de extinção” (CUSTÓDIO, 

2006, p.6), como inaptos para a construção de um Brasil aos moldes dos 

padrões Iluministas e da filosofia Comtiana europeia. 

Como Delgado de Carvalho, declaradamente, enunciava tendo por 

referente a ideologia do nacionalismopatriótico, o seu propósito de edificação 

da Geografia científica no Brasil, como já pontuado anteriormente, entrou em 

consonância com os princípios veiculados pelo Estado. Por conseguinte, 

quando destinada a enaltecer os valores pátrios, a Geografia tinha sua 

inserção no ensino justificada sem maiores dificuldades (ZUSMAN; 

PEREIRA, 2000). 

 

A geografia de Miguel Delgado de Carvalho contribuiu para o 

que se pode denominar enobrecimento ou civilidade da 

mentalidade territorial no Brasil. Seus trabalhos didáticos 

ofereceram aos que se escolarizavam num país em franca 

expansão e urbanização, e cheio de imigrantes, um elemento 

de identidade territorial cívica nacional; uma identidade para 



  

   87 
 

além da roça, do engenho de açúcar, da fazenda de café e gado, 

da aldeia, da província. Por meio da idéia de um Todo 

HistóricoGeográfico, participou das discussões que 

forneceram identidades macrorregionais, tudo isso como 

típicos artefatos mentais de confecção pela cultura urbana 

central que procedia às representações do país quando esse 

procurava afirmarse como nação. (BARROS, 2008, p.322). 

 

A partir daí vão se constituindo materiais didáticos específicos, com 

dimensões diferentes, as quais respondiam às novas exigências e demandas 

sociais. Nesses termos, “o livro didático de Geografia parecia, na época, o lugar 

institucional mais seguro para a publicação e consolidação de avanços no 

proceder científico de uma Geografia brasileira” (SILVA, 2006, p.81), pois em 

uma só localidade conseguiam veicular saberes e práticas àqueles que 

passaram a ter acesso ao ensino formal segundo os princípios estatais de re-

construção da nacionalidade brasileira.  

À vista disto, a Geografia e produção didática delgadocarvalhiana 

caminharam ao encontro dos interesses do Estado, que em seu processo de 

constituição/consolidação “usou o recurso do sentimento de amor à terra natal 

para conseguir o concurso de todos ao trabalho de edificação da riqueza 

material da nação (o progresso), cujo significado foi exatamente a subsunção 

da nação por um Estado autoritário” (VLACH, 2001, p. 159), ou seja, 

estiveram sob a égide do nacionalismo-patriótico e do nacionalismo 

desenvolvimentista, sob o ponto de vista das propostas curriculares oficiais. 

Por outro lado, não podemos desconsiderar que o incentivo dado por 

Delgado para uma nova orientação (moderna e científica) para o pensamento 

geográfico brasileiro, foi bastante importante para institucionalização dessa 

disciplina no Brasil, garantindo unidade e identidade para a ciência 

geográfica nascente, definindo claramente um objeto – a região – e um método 

– a síntese regional (ZUSMAM & PEREIRA, 2000, p. 58) e os critérios para a 

“divisão geográfica” brasileira. 

 Ademais, ele procurou inovar o ensino de Geografia em outros 

aspectos, o que é evidente em sua postura sobre os livros didáticos dessa 

disciplina. Nessa perspectiva, para o autor, o “compendio moderno” é uma 

instância para estimular a curiosidade do estudante e a meditação sobre os 
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temas expostos no texto. Por parte do professor, defendia já um conhecimento 

pleno do livro escolar e habilidades para compreender as propostas nele 

apresentadas, conhecer uma bibliografia suplementar e ser capaz de indicar 

leituras complementares. Isto porque, discutindo as qualidades do livro 

didático, indica que um compêndio não esgota o programa estipulado para a 

Geografia, pelo que deve estar predisposto à inteligência do aluno e não à sua 

memória: “o que deve ser retido é um estricto mínimo que vae ser entregue à 

reflexão” (DELGADO DE CARVALHO, 1925, p. 112) 

No livro Geographia do Brasil de Delgado de Carvalho, em um dos 

itens dessa obra, é feita uma descrição especial, formada, na opinião do autor, 

de “pequenas monografhias”, na qual podemos perceber essa perspectiva de 

inovação para a Geografia e o livro didático: 

 

É evidente que as monografhias escolhidas pelo programa 

poderiam ser facilmente multiplicadas, seria mesmo indicado 

recorrer à organização de outras monographias geographicas, 

com o auxílio do Atlas, do livro, das estatísticas, e das notas 

de aula. Semelhantes exercícios de investigação pessoal e de 

trabalho original darão maior interesse aos estudos 

geográphicos, salientarão a sua applicação e seu valor na 

prática, e levarão a um mais profundo conhecimento dos 

manuais consultados (CARVALHO, 1927. p. 244). 

 

Como podemos observar, Delgado de Carvalho enunciava uma 

Geografia escolar com características diferentes do que era até então vigente, 

isto é, desvinculada da ideia do ensino memorístico e transmissor, por 

excelência, de nomenclaturas, propondo uma Geografia mais voltada para o 

trabalho de investigação, assim como também ao cotidiano. Ademais, nessa 

proposta delgadocarvalhiana os estudos geográficos não estariam resumidos 

à utilização apenas do livro didático em sala de aula, mas também a outros 

materiais didáticos disponíveis. 

Vale ressaltar, como já mencionado anteriormente, que mesmo 

propondo um cenário de renovação da Geografia, o pensamento de Delgado de 

Carvalho não surgiu como uma corrente orientada pelo questionamento das 

razões e contradições postos no contexto histórico-social, isto é, não 

denunciou, nesse ínterim, o caráter de neutralidade da Geografia Tradicional. 
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Assim, a sua Geografia proposta surgiu mais como uma tentativa de 

contemporaneizar as técnicas empregadas, uma redefinição das formas de 

veicular os interesses do capital sem indicar a questão da alteração do 

conteúdo social. Em contrapartida, não podemos deixar de enfatizar o papel 

de Delgado de Carvalho na sistematização da Geografia no Brasil, nas novas 

discussões para o ensino desta área do conhecimento e no posicionamento do 

livro didático sob um novo viés teórico-metodológico.  

 

Delgado de Carvalho acrescenta a necessidade de subverter 

esta ordem, excessivamente mnemônica, por intermédio da 

discussão e da colocação de problemas a serem resolvidos pelos 

discentes. Discussão e problematização redimensionariam o 

uso do manual didático de Geografia, recolocando-o como base 

para os argumentos, sendo a sua dinâmica a superação do 

engavetamento crescente e acumulativo das lições diárias. 

(SILVA, 2006, p 80). 

 

Portanto, mesmo que o autor e suas obras sejam denominados de 

conservador e de pró-interesse do Estado, na perspectiva 

delgadodecarvalhiana há permanências, mas também, sobretudo, a indicação 

de rupturas pedagógicas e metodológicas para o ensino de Geografia e para a 

utilização do livro didático desta área. 

Esse traço metodológico, transitado por Delgado de Carvalho (1910-

1974), amplia-se e consolida-se com Aroldo de Azevedo, na enunciação 

geográfica dos textos didáticos, tanto no que se refere aos discursos 

geográficos característicos das escolas lablacheana, quanto pela difusão do 

nacionalismo patriótico, bem como pela sua ligação com os ideais reformistas 

desenvolvidos no período. Nesse contexto, Aroldo de Azevedo publicou 30 

livros didáticos por um período de 40 anos, entre as décadas de 1930 e 1970, 

com venda superior a 11 milhões de exemplares (SILVA, 2006), nos quais, 

exemplos de manifesto nacionalismo patriótico como os citados abaixo, são 

recorrentes: 

 

Recebemos de nossos antepassados uma pesada herança, que 

exige de nossos governantes, de nossos homens públicos e de 

todos quantos possam influir sobre a vida nacional uma alta 

dose de descortino, de aprofundado conhecimento de nossas 
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realidades, de elevado espírito de colaboração construtiva e 

patriótica (AZEVEDO, 1977, p. 16). 

 

A exemplo do que acontece com os indivíduos, não existe país 

do mundo que não tenha problemas a enfrentar. Os nossos, 

felizmente, têm solução. 

Essa verdade precisa ser lembrada, porque há países mais 

ricos, mais belos, mais poderosos, que também possuem seus 

problemas, muitas vezes mais graves e de solução mais difícil 

(AZEVEDO, 1977, p. 16). 

 

Desse modo, as ideias de Aroldo de Azevedo, assim como Delgado de 

Carvalho, subsidiaram a re-construção da nacionalidade brasileira, indo ao 

encontro da ideologia do desenvolvimentismo de base nacional ou 

nacionalismo desenvolvimentista. O livro didático neste contexto, assim como 

no período anterior, também assumiu papel de destaque na tradução das 

políticas públicas nacionais, constituindo-se o suporte privilegiado dos 

conteúdos educativos, o depositário dos conhecimentos, técnicas ou 

habilidades julgados “necessários” ser transmitidos às novas gerações. Nesse 

sentido, Delgado de Carvalho construiu um modelo que foi endossado por 

Aroldo de Azevedo e outros autores dos meados do século XX e, assim, 

consolidou o que, na década de 1980, foi denominado “livro tradicional de 

Geografia”. 

Todavia, ao mesmo tempo em que há certa continuidade ao momento 

anterior, o pensamento de Aroldo de Azevedo diferencia-se pela reorganização 

da política, particularmente das políticas públicas da educação, a partir da 

década de 1950, permeando os anos de 1960 e 1970 (PAIVA, 1980), nas quais 

a produção do discurso didático da Geografia passou a ser bastante 

circunscrita na supervalorização da economia em detrimento das atividades 

intelectuais, isto é, insere-se num período no qual a educação escolar ficou 

relegada a um segundo plano em prol de uma formação estritamente técnica 

para o trabalho industrial.  

Sendo assim, no período em questão o sistema de ensino brasileiro é 

particularizado por um diagnóstico característico e diferencial, por um 

anacronismo, “sem especificações incidentes na formação de uma sociedade 

moderna e desenvolvida e, nesses termos, entenda-se a formação de 
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administradores e técnicos em profusão e consoante com as necessidades de 

uma sociedade industrial” (LOPES, 2009, p. 66): 

 

Nas décadas de 60 e 70, considerando o nível de 

desenvolvimento da industrialização na América Latina, a 

política educacional vigente priorizou [...] a formação de 

especialistas capazes de dominar a utilização de máquinas ou 

de dirigir processos de produção. Esta tendência levou o 

Brasil, na década de 70, a propor a profissionalização 

compulsória, estratégia que também visava diminuir a 

pressão da demanda sobre o Ensino Superior (BRASIL, 1999, 

p. 15 apud SILVA, 2006, p. 95). 

 

 

Essas mudanças nas políticas educacionais, especificamente na área 

da Geografia, estiveram vinculadas principalmente às transformações 

ocorridas no modo de produção capitalista que, com a sua passagem para a 

fase monopolista, trouxe uma nova divisão social e territorial do trabalho, 

envolvendo uma introdução e difusão de novas culturas, uma expansão 

industrial e um aumento da urbanização e, consequentemente, uma 

transformação significativa da organização espacial e das classificações 

metodológicas até então utilizadas pelos geógrafos. 

 A nova conjuntura histórico-social repercutiu diretamente na 

Geografia que passou a ser vista pelo Estado como um instrumento capaz de 

orientar o planejamento territorial e a ordenação do espaço (MARTINEZ, 

2003). As técnicas tradicionais de análise da Geografia Tradicional entraram 

em defasagem e não mais se adequavam às novas exigências econômicas. 

Observava-se também a crise do liberalismo econômico “fortemente abalado 

pela grande depressão de 1929. Isso derrubou a tese da auto-regulação dos 

mercados, e a necessidade da intervenção do Estado como agente de 

ordenação e planejamento da economia” (MARTINEZ, 2003, p.52). Era 

preciso um instrumental mais atualizado que conseguisse apreender esse 

novo espaço da economia mundializada. A Geografia de até então não 

apontava nessa direção, daí sua defasagem e sua crise. 

É nesse cenário de crítica à incapacidade da Geografia Tradicional 

explicar a realidade e às características não práticas de seus estudos, que 

ocorre a ascensão de uma Geografia, cujos fundamentos estariam 
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indissoluvelmente ligados ao desenvolvimento capitalista, servindo com uma 

arma prática de intervenção ideológica para a defesa dos interesses de classe 

– a Geografia Pragmática. 

Baseada no pressuposto do Neopositivismo13, a Geografia Pragmática 

propôs uma renovação só no nível das técnicas para a essa ciência, 

promovendo uma renovação metodológica que não refutava os princípios da 

Geografia vigente. Nesse sentido, de acordo com Moraes (1999, p. 102), foi um 

movimento de “renovação conservadora” no qual “troca-se o empirismo da 

observação direta (do ‘ater-se aos fatos’ ou dos ‘levantamentos dos aspectos 

visíveis’) por um empirismo mais abstrato, dos dados filtrados pela estatística 

(das ‘médias, variâncias e tendências’)” que instrumentalizou uma Geografia 

aplicada. 

Conforme Corrêa (1990, p.17) essa instrumentalização da Geografia, 

voltada para o planejamento do Estado, buscava: 

 

Justificar a expansão capitalista, escamotear as 

transformações que afetaram os gêneros de vida e paisagens 

solidamente estabelecidas, assim como dar esperanças aos 

‘deserdados da terra’, acenando com a perspectiva de 

desenvolvimento a curto e médio prazo: o subdesenvolvimento 

é encarado como uma etapa necessária, superada em pouco 

tempo. 

 

Tal perspectiva constitui-se na espinha dorsal da renovação 

pragmática, pois traziam para o Estado a uma finalidade utilitária da 

Geografia, na medida em que informavam a ação do planejamento e geravam 

um tipo de conhecimento diretamente operacionalizável, que permitia a 

intervenção deliberada sobre a organização do espaço (MORAES, 1999). 

Para tanto, a Geografia tornava-se operacionalizável, na medida em 

que as explicações geográficas passaram a delimitar a realidade aos aspectos 

quantitativos (tabelas, gráficos, fluxogramas), deixando à margem as 

contradições existentes na organização espacial. Compunha o conjunto 

                                                           
13 O Neopositivismo é uma corrente filosófica, também denominada empirismo lógico ou 

positivismo lógico, desenvolvida por membros do Círculo de Viena com base no pensamento 

empírico tradicional e no desenvolvimento da lógica moderna. Essa corrente do pensamento 

tem como característica mais marcante sua aproximação com a matemática, principalmente 

com a Estatística, para a explicação dos fatos 
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metodológico da Geografia Pragmática o tratamento estatístico dos dados, o 

uso do computador, do sensoriamento remoto e do mapeamento automático, 

principalmente na elaboração de tipologias. O uso de modelos tornou-se amplo 

e o trabalho de campo, negligenciado em detrimento da análise indireta. 

(MORAES, 2003). Dessa forma, o espaço geográfico que a Concepção 

Geográfica Pragmática pretendia reproduzir “não é o espaço das sociedades 

em movimento e sim, a fotografia de alguns de seus momentos” (SANTOS 

apud MARTINEZ, 2003, p. 54).   

No contexto escolar, a abordagem Pragmática associa-se aos 

pressupostos da Pedagogia Tecnicista14 cujo enfoque está no controle rígido 

das atividades pedagógicas, dirigidas de forma mecânica, automática, 

repetitiva e programadas. O processo de ensino à luz das lições da Pedagogia 

Tecnicista é mecanizado e alicerçado nos pressupostos da tecnologia 

educacional, visando a sua produtividade e, consequentemente, o alcance da 

eficiência e da eficácia no ensino. Nessa concepção, o papel do currículo é 

essencialmente o de achar meios eficientes para um conjunto pré-

determinado de fins. O conhecimento a ser transmitido - e a ser adquirido pelo 

aluno - não é questionado, o importante é o desenvolvimento de uma 

tecnologia de instrução. O foco não está no estudante, nem em sua relação 

com o material instrucional, mas sim no problema prático de eficientemente 

organizar e apresentar esse material. 

A escola tecnicista atua no aperfeiçoamento da ordem social vigente 

(o sistema capitalista), articulando-se diretamente com o sistema de 

produção; para tanto, emprega a ciência da mudança de comportamento, ou 

seja, a tecnologia comportamental. Seu interesse principal é, portanto, 

                                                           
14 A Pedagogia Tecnicista aparece nos Estados Unidos  na segunda metade do século XX e é 

introduzida no Brasil entre 1960 e 1970. A partir do pressuposto da neutralidade científica e 

inspirada nos princípios de racionalidade, eficiência e produtividade, a Pedagogia Tecnicista 

advogou a reordenação do processo educativo de maneira a torná-lo objetivo e operacional. 

De modo semelhante ao que ocorreu no trabalho fabril, pretendeu-se a objetivação do trabalho 

pedagógico. Buscou-se, então, com base em justificativas teóricas derivadas da corrente 

filosófico-psicológica do behaviorismo, planejar a educação de modo a dotá-la de uma 

organização racional capaz de minimizar as interferências subjetivas que pudessem pôr em 

risco sua eficiência.  
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produzir indivíduos “competentes” para o mercado de trabalho, não se 

preocupando com as mudanças sociais. 

Seguindo esse princípio a escola passou a se configurar de maneira 

semelhante à indústria, no sentido de transmitir a submissão, a diferenciação 

de papéis, o não questionamento, ou seja, interessada na racionalização do 

ensino. O professor torna-se “um administrador e executor do planejamento, 

o meio de previsão das ações a serem executadas e dos meios necessários para 

atingir os objetivos” (LIBÂNEO, 1994, p.68).     

Dessa maneira, insere-se na escola vinculada aos princípios da 

organização industrial capitalista que se baseou na subdivisão sistemática do 

trabalho de cada especialidade em operações limitadas, o que repercutiu na 

escola produzindo a fragmentação e compartimentalização dos conteúdos 

escolares, dissociando-os do contexto sócio-político. 

A produção didática neste momento permanece nacionalista, 

quantitativa, compartimentada, descritivista, porém, ao mesmo tempo, 

reveste-se de uma roupagem nova, passando a introduzir uma quantidade 

infinita, até então não vista, de tabelas, gráficos, cartogramas, mapas e outros 

acessórios, assim chamados por serem mero preenchimento de “conteúdos”. À 

descrição da física da natureza sucede uma síntese descritiva da ocupação e 

organização humana do território, com um efeito de “fragmentação 

consequente do ato descritivo de certas materialidades isoladas (tais como 

cidades ou instituições) e de alguns procedimentos sociais (geralmente, 

relacionados aos costumes e usos da população)” (SILVA, 2006, p.). 

Assim, essas obras, inventariando o território nacional, faziam um 

trabalho “extenso de identificação toponímica (em uma hierarquia cujo ápice 

é o Estado-nação, pois mesmo outros recortes, independentemente da escala, 

funcionam para colocar em pauta este), agrupando localização, formas, 

extensão e limites” (SILVA, 2006, p.).  

Nesse sentido, a Abordagem Geográfica Pragmática elimina dos livros 

didáticos e da Geografia a compreensão do espaço geográfico como um 

movimento permanente da sociedade, tornando-o, assim, mais abstrato e 

desvinculado da concretude das relações sociais. Esse anti-historicismo 
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empobrece as discussões sobre a Geografia, minimizada a uma análise 

quantitativa dos fatos. Há um aprimoramento técnico e linguístico, porém o 

conteúdo geográfico torna-se simplista por demais, limitando-se a explicações 

genéricas e vazias, muito distantes da realidade. Sobre esse aspecto Moraes 

(1999, p.110) discorre o seguinte: 

 

A Geografia Pragmática [...] simplifica arbitrariamente o 

universo da análise geográfica, tornando-o mais abstrato, 

mais distante do realmente existente. Seus autores 

empobrecem a Geografia, ao conceber as múltiplas relações 

entre os elementos da paisagem, como relações matemáticas, 

meramente quantitativas. Empobrecem a Geografia, ao 

conceber a superfície da Terra [...] como um espaço abstrato 

de fluxos, ou uma superfície isotrópica, sob a qual se inclina o 

planejador, e assim desistoricizam e a desumanizam. Há, 

assim, um empobrecimento, advindo de um anti-historicismo, 

comum a todas as propostas da Geografia Tradicional.     

   

Essa visão descontextualizada da realidade trouxe à tona discussões 

em torno do método, e algumas correntes passaram a questionar a Concepção 

Geográfica Pragmática. Nesse contexto, surgiram caminhos distintos de 

oposição, pois, enquanto alguns buscavam uma modificação da teoria e do 

método da Concepção Geográfica Pragmática, revelando o seu caráter 

alienante, dando origem à Abordagem Geográfica Crítica, outros, buscavam 

uma reorientação da Geografia para uma instância mais humanística que 

direcionasse a Geografia para a valorização da percepção e do conhecimento 

humanos, desenvolvendo a Abordagem Geográfica Humanística e a Cultural. 

Assim, a partir desse momento, principalmente depois da década de 

1970, a Geografia Pragmática começou a receber várias críticas, sobretudo no 

que diz respeito ao não trabalho com situações inobserváveis, como o entorno 

histórico-social. O próprio conceito de ciência começa a ser revisto, assim como 

sua certeza/eficácia. A ideia de uma ciência neutra; totalmente objetiva e 

quantitativista vai perdendo a sua relevância, Nesse movimento de 

contestação do pensamento positivo, um das correntes de oposição que se 

desenvolve no interior da Geografia é a Concepção Humanística/Cultural.  

A Geografia Cultural focaliza a sua atenção para a identidade cultural 

das pessoas e dos lugares. No seu primeiro momento de constituição, era uma 
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Geografia que analisava a cultura sob seu aspecto mais material, os chamados 

“artefatos culturais”. Estudavam-se os campos, as moradias, os animais 

utilizados, os instrumentos de trabalho. Enfocava principalmente as 

sociedades “tradicionais”, dando pouca ênfase as sociedades urbano-

industriais.  

A partir da década de 1970 a Geografia Cultural passou por um 

processo de renovação, esse processo se fez principalmente no contexto da 

valorização da “cultura”. Não se tratava mais de estudar a diversidade 

cultural com base nos seus conteúdos materiais, mas de admitir que a cultura 

está intimamente ligada ao sistema de representações, de significados, de 

valores que criam uma identidade  materializada nas construções 

compartilhadas socialmente e expressas espacialmente, ou seja, de admitir 

que a cultura, no seu sentido antropológico mais amplo, representa todo o 

modo de vida de uma sociedade, o que não inclui somente a produção de 

objetos materiais, mas um sistema cultural (valores morais, éticos, hábitos e 

significados expressos nas práticas sociais), um sistema simbólico (mitos e 

ritos unificadores) e um sistema imaginário, que serve de liame aos dois 

últimos, constituindo-se no locus  da construção da identidade espacial de um 

grupo. Segundo Corrêa (2003, p.13) nesse contexto, o conceito de cultura 

 

[...] é liberado da visão supra-orgânica e do culturalismo, na 

qual a cultura é vista segundo o senso comum e dotada de 

poder explicativo. É vacinado também contra a visão 

estruturalista, na qual a cultura faria parte da 

“superestrutura”, sendo determinada pela “base”. A cultura é 

vista como um reflexo, uma mediação e uma condição social. 

Não tem poder explicativo, ao contrário, necessita ser 

explicada.  

 

A abertura dos novos horizontes para a análise da dimensão 

geográfica da cultura foi encontrada na revalorização de características 

fundamentais do humanismo. Assim, o homem foi recolocado no centro das 

preocupações dos geógrafos culturais, como produtor e produto de seu próprio 

mundo. 
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Com a Abordagem Humanística, o discurso geográfico vai sendo 

elaborado em direção da defesa de uma visão de espaço a partir da 

interpretação singular de cada indivíduo, enfocando a subjetividade das 

relações humanas com a sociedade e a natureza.  

 
A Geografia Humanística está assentada na subjetividade, na 

intuição, nos sentimentos, na experiência, no simbolismo e na 

contingência, privilegiando o singular e não o particular ou 

universal e, ao invés da explicação, tem na compreensão a 

base de inteligibilidade do mundo real (CORRÊA, 1995, p. 30). 

 

Assim, a Abordagem Geográfica Humanística valoriza a 

subjetividade, preocupando-se com a experiência, a intencionalidade humana 

e opondo-se à separação sujeito/objeto da ciência positivista tradicional. Em 

linhas gerais, podemos defini-la como sendo “um movimento cujo objetivo 

principal é a investigação direta e a descrição de fenômenos que são 

experienciados conscientemente, sem teorias sobre a sua explicação casual e 

tão livre quanto possível de pressupostos e preconceitos.” (BUENO, 2003, 

p.18). É, assim, o estudo dos fenômenos tais quais eles acontecem, sem a 

existência/influência do a priori, como ocorria no Positivismo. 

A abordagem Humanística trouxe outras significações para as 

categorias geográficas, sobretudo, as de espaço e de lugar. O espaço, diferindo 

da concepção positivista, a qual utiliza o conceito de espaço como um 

receptáculo para os eventos e objetos físicos do mundo, é considerado de 

acordo com o contexto experienciado do indivíduo, sendo assim, mais 

associado à dimensão afetiva do que métrica. O conceito de lugar também 

adquire outra significação para a Geografia Humanista. “Os geógrafos 

humanistas não consideram o lugar como uma localidade qualquer, mas sim 

aquele lugar onde o indivíduo se encontra ambientado e que possui significado 

para ele” (MARTINEZ, 2003, p.76). 

Nas duas abordagens apontadas acima, o método de análise é 

fundamentado na Fenomenologia, que surgiu com a intenção de reorientar a 

Geografia para uma instância mais humanísti0,1ca e “reenfatizar a 

importância de se estudarem eventos únicos, ao invés daqueles 

simuladamente gerais” (JOHNSTON, 1986, p. 202).  
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  Assim, a Geografia em decorrência propõe práticas docentes voltadas 

para o estudo de temas que fazem parte da vida cotidiana dos estudantes, 

envolvendo situações que privilegiam o caráter subjetivo das ações dos 

sujeitos. Nessa prática, a busca é pela essência da experiência de vida descrita 

e o “eixo da relação cognitiva entre sujeito-objeto depende do sujeito, da sua 

capacidade de erudição, perspicácia em desvelar o contexto, os âmbitos nos 

quais os fenômenos se inscrevem”. (PEREIRA, 2003, p. 130).  

O método fenomenológico vem alcançando uma ascensão, tendo uma 

importante contribuição para o pensamento geográfico. Entre essas 

contribuições podem-se destacar: 

 

O levantamento de questões filosóficas que ascenderam a 

discussão epistemológica na Geografia; a reabilitação de 

categorias de análise como a de lugar e espaço; a aproximação 

com outros campos de conhecimento como a psicologia e 

antropologia; e a abertura de uma discussão que tem levado à 

uma revisão teórica sobre a relação homem/ambiente 

(HOLZER apud MARTINEZ, 2003, p. 77). 

 

Todavia, Pereira (2001, p.136), nos aponta que: 

 
No relativismo presente em pesquisas de caráter 

fenomenológico está ausente a dimensão histórica de longa 

duração dos fenômenos educacionais: tanto no que diz respeito 

à mudança e à permanência dos fenômenos, quanto à 

dimensão do movimento histórico, e também a sua gênese no 

âmbito das relações sociais contraditórias no qual se 

constituem esses fenômenos. 

 

Portanto, assim como no Positivismo, a Fenomenologia também não 

trouxe uma visão crítica do caráter histórico dos fenômenos. Isso significa que 

entre ambas não houve uma ruptura de fato, ficando assim aparentemente 

opostas, mas unidas pela tendência do idealismo. Assim, a principal diferença 

entre a Fenomenologia e o Positivismo está somente no enfoque metodológico: 

a primeira busca a explicação dos fenômenos a partir das visões particulares, 

a segunda busca as verdades universais. Então, ainda que leve em conta o 

contexto no qual o fenômeno é vivenciado, a Fenomenologia não chega a 

questionar as razões da existência de tais fenômenos, ficando de fora as suas 
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razões político-histórico-sociais.  Por conseguinte, na Geografia aqui elencada, 

ainda permanece a afirmação o tripé metodológico da segmentação da 

realidade geográfica nos enfoques físico, populacional e econômico, 

devidamente recortados em “regiões”. 

De outra forma, a abordagem crítica de Geografia surge no cenário do 

movimento de renovação dessa ciência como uma corrente orientada pelo 

questionamento das razões e contradições postos por esse novo contexto 

histórico-social, denunciando, nesse ínterim, o caráter de neutralidade da 

Geografia Tradicional. Ao discorrer sobre essa corrente Moraes (1999, p.112) 

apontou que: 

 
[...] o designativo de crítica diz, respeito, principalmente, a 

uma postura frente à realidade, frente á ordem constituída. 

São os autores que se posicionam por uma transformação da 

realidade social, pensando o seu saber como uma arma desse 

processo. São, assim, os que assumem o conteúdo político de 

conhecimento científico, propondo uma Geografia militante, 

que lute por uma sociedade mais justa.      

    

Dessa forma, as bases e intuitos do ensino de Geografia tal como ele 

se configurava foram questionados e a sua carga ideológica foi evidenciada 

como uma forma de mascarar a realidade concreta. 

Vale ressaltar, contudo, que o movimento da Geografia crítica 

apresentou uma variedade de orientações metodológicas (discursos 

estruturalistas, existencialistas, analíticos, diversas nuances marxistas, 

entre outros) tornando-se um movimento heterogêneo, abrangendo todos 

aqueles que adotavam uma postura contestatória frente à realidade. Todavia, 

o traço comum do discurso crítico numa perspectiva de transformação da 

ordem social vigente, estimulou as discussões e críticas frente à Geografia 

Tradicional. 

Essa diversidade de tendências esteve relacionada ao próprio processo 

de constituição do pensamento crítico que até então não tinha tratado as 

questões sociais com maior embasamento teórico, “o que se tornara um tanto 

difícil devido a pouca tradição dos geógrafos nas discussões filosóficas”. Tal 

fato repercutiu na elaboração de diversos modelos teóricos cada um buscando 

um corpo teórico para criticar a Concepção Geográfica Tradicional. 
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Por isso, a Abordagem Geográfica Crítica no seu período inicial esteve 

bastante marcada por uma pluralidade epistemológica e por uma busca de 

uma nova perspectiva teórica. Tal perspectiva começou a se tornar mais 

evidente nos primeiros anos da década de 1970, quando passaram a se 

intensificar os estudos fundamentados no materialismo histórico-dialético. 

Como o próprio nome diz, estamos nos remetendo a uma corrente 

filosófica vinculada ao materialismo, ou seja, que compreende a matéria como 

algo que existe “independentemente de nossa consciência e sendo refletida por 

esta” (TRIVINÑOS, 1995, p. 57) em contraposição aos idealistas que “admite 

como substância de todos os fenômenos no mundo da ‘vontade divina’ a ‘idéia 

absoluta’, ‘a energia’, ‘o espírito’ etc.” (op.cit., p.56), sendo uma concepção, 

caracterizada por aceitar: 

  

 A materialidade do mundo – sendo material tanto os fenômenos 

como os objetos e processos da realidade; 

 A materialidade como anterior à consciência; 

 O mundo como conhecível – mesmo que isso não seja dado de 

imediato. 

 

Para a ciência o Materialismo Histórico-dialético trouxe o homem 

para seu lugar de sujeito e a realidade foi posta no seu lugar: como sendo fruto 

das relações de produção e possíveis de serem modificadas, pois não tem 

verdades estáticas/ideais, mas resulta de uma luta de classes, na qual uma 

delas é hegemônica, naquele momento histórico.  

O Materialismo Histórico-dialético não se posiciona apenas como um 

conjunto de categorias de análise, mas também como uma nova forma de 

compreender e interpretar a realidade, desmistificando a ideia de uma 

realidade estática e linear. Gostamos de pensar como Silva (1989), que a 

Geografia Crítica não se contrapõe à Tradicional, mas a aprofunda, pois não 

se limita àquilo que é aparente (o que, como), mas também com os “porquês”. 

O grande nome ao qual nos remetemos quando falamos do 

Materialismo Histórico-dialético é o Karl Marx (1818-1883), mas essa filosofia 
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deve muito também a Engels (1820-1895) e Lênin (1870-1924). Marx, porém, 

foi quem pôs os primeiros fundamentos, naquilo que ficou compreendido como 

a primeira fase dessa corrente. Esse movimento surgiu num período em que 

as academias ainda faziam uso corrente de Positivismo, não foi, portanto, um 

movimento erudito, mas vindo das classes operárias revolucionárias. 

Nesta perspectiva, os conteúdos da Geografia escolar passaram a ser 

vistos como um elemento de compreensão da espacialidade no interior das 

práticas sociais, revelando as desigualdades e contradições da paisagem 

geográfica para além do aparentemente visível, ou seja, trabalhando com o 

entendimento de que sociedade/ natureza/cultura/trabalho constituem a base 

material ou física com a qual o espaço geográfico é (re)produzido e organizado, 

com desigualdades e contradições, a partir das relações sociais e das relações 

de produção, as quais lhes são inerentes a sua materialização social. 

Dessa forma, o aluno percebe-se como integrante de uma sociedade, 

(re)construída ao longo das gerações, compreendendo processos da dinâmica 

espacial, reconhecendo-se como agente social capaz de agir e intervir na 

Geografia do seu lugar de vivência, cujas consequências podem fazer 

diferença no contexto global. 

Tais conteúdos são abordados no livro didático de maneira a articular 

os aspectos físicos aos sociais e econômicos, desvinculando-se o pensamento 

linear e fragmentado da relação sociedade-natureza o qual limita a 

aprendizagem à reprodução de conhecimentos acríticos e 

descontextualizados. Assim, é proposto para utilização do livro didático um 

rompimento com a descrição e memorização para uma leitura crítica dos 

conteúdos escolares, apreendida na ação/intervenção dos alunos no espaço 

geográfico, evitando que a transposição e sistematização didática presentes 

nos livros textos cristalizassem a realidade. 

Na Geografia brasileira esse pensamento foi adquirindo maior solidez 

e sistematização por volta dos anos de 1980 com os estudos de Milton Santos 

e seus colaboradores. Esses estudiosos encontraram no Materialismo 

Histórico-dialético uma filosofia e um embasamento teórico para o 

estabelecimento de uma Geografia comprometida com uma proposta de 
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engajamento e criticidade junto à conjuntura social, econômica e política. 

Procuravam também uma didática política, formadora de cidadãos, em que o 

ensino da Geografia não só ensinasse a conhecer o mundo na sua forma física 

descritiva, mas que relacionasse também às questões sociais, desenvolvendo 

no aluno uma criticidade no entendimento da realidade em suas interfaces 

com as múltiplas dimensões que regem a produção do espaço geográfico. 

Nesse sentido, o ensino brasileiro de Geografia a partir da década de 

1980 passou a delinear um momento propício a discussões, especificamente, 

sobre o livro didático, vivenciando uma fase de redefinição de seus 

paradigmas, acentuando os questionamentos sobre as suas fundamentações 

teórico-metodológicas. 

 

Essas novas demandas na seara geográfica enriqueceram 

debates de ordens diferenciadas, a ponto de indicarem a 

existência de diversificações de abordagens epistêmicas no 

interior do pensamento geográfico. Os parâmetros de análises 

pautados na tricotomia (Natureza-Homem-Economia) 

começavam a ser contrapostos por outras visões (SILVA, 2002, 

p.314). 

 

Essas discussões começaram a ter uma maior repercussão, sobretudo, 

a partir da década de 1980, pois o processo de democratização advindo do fim 

da ditadura militar ofereceu um contexto mais favorável à revisão dos 

currículos oficiais e ao questionamento dos fundamentos teórico-

metodológicos dos conhecimentos já consolidados como disciplina escolar.  

Esse movimento, contudo, foi se arrefecendo, limitando-se mais ao 

espaço acadêmico do que ao cotidiano escolar. “Fato considerado revelador de 

uma tradição da Geografia formulada em sala de aula: um saber desprovido 

de questionamentos sobre o seu significado, tanto da parte de quem ensina, 

como de quem aprende’. (SILVA, 2002, p.314).  

Contudo, isso não significa que finalizaram os questionamentos e 

refutações a respeito da educação e do livro didático: há várias propostas 

atuais com perspectivas de reformas curriculares, sobretudo, para os anos 

iniciais de escolaridade. Dentre essas propostas vêm se destacando a questão 

da formulação de livros didáticos a partir de atividades problematizadoras, 
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cujas temáticas sejam capazes de relacionar e conciliar diferentes áreas e 

esferas do cotidiano, “ambicionando olhar para as ciências e seus produtos 

como elementos presentes em nosso dia-a-dia e que, portanto, apresentam 

estreita relação com nossa vida” (SASERRON; CARVALHO, 2011, p. 66).  

Essas novas perspectivas para a educação advém da conjuntura atual 

da realidade capitalista na qual o papel do Estado torna-se cada vez mais 

contundente frente a um capitalismo mais complexo, que se globaliza nas 

relações econômicas e sociais. A realidade mundial torna-se mais intricada e 

dinâmica e os paradigmas empíricos e descritivos, com suas análises 

destituídas de um enfoque totalizador, não mais se adéquam.  Intensificam-

se as relações que se estabelecem no âmbito mundial, passamos a pensar e 

agir, cada vez mais, a partir de múltiplas articulações entre as diferentes 

escalas. Surge a necessidade de contextualizar os saberes e integrá-los em 

seus conjuntos. Desintegraram-se o universo de Laplace, os fenômenos 

deterministas e revelam-se os limites dos axiomas identificativos da lógica 

clássica. As novas ciências passam a ter por objeto não um setor ou uma 

parcela, mas um sistema completo – a teoria geral dos sistemas, formulada 

por Bertalanffy. Temos então transformações no pensamento científico, com 

a formação de vertentes que modificaram a sua postura metodológica. Tais 

mudanças exigem uma nova consciência acadêmica, um novo posicionamento 

da ciência e consequentemente uma leitura da educação e da produção de 

matérias didáticos sob um diferente panorama.                                                               

Tal panorama trouxe consigo a necessidade de o professor sustentar 

a sua prática através de um método de ensino que estabeleça relações 

concretas entre conteúdos programáticos da disciplina e a realidade próxima 

do aluno. Isso para que os conteúdos se façam mais concretos e por 

consequência sejam melhores compreendidos por eles.  

Na verdade, trata-se das novas proposições para a Educação do século 

XXI, nas quais o conhecimento do cotidiano, os valores, as capacidades de 

resolver problemas, assim como a "alfabetização científica e tecnológica" são 

considerados elementos essenciais. O fundamento dessa proposta alicerçasse, 
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principalmente, nos pressupostos dos quatro pilares15 do conhecimento – 

aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos, aprender a 

ser – os quais evidenciam a importância de preparar a criança para se 

adequar às mudanças constantes no processo de trabalho, formando 

indivíduos qualificados e criativos. Argumenta-se que em uma sociedade com 

o desenvolvimento tecnológico tão acelerado é importante enfatizar o 

aprender-a-aprender, pois do contrário o profissional capacitado e bem-

preparado hoje, amanhã estará desatualizado (MARTINS, 2003). 

  

Nessa atual perspectiva, o livro didático não pode continuar 

como fonte de conhecimentos (por vezes equivocados) a serem 

transmitidos pelo professor a fim de serem memorizados e 

repetidos pelos alunos. O livro didático, longe de ser uma 

única referência de acesso ao conteúdo disciplinar da escola, 

tem que ser uma "fonte viva de sabedoria", capaz de orientar 

os processos do desenvolvimento da personalidade integral 

das crianças (NÚÑEZ et al 2003, p.1). 

 

Essas mudanças passaram a ser mais evidenciadas com o processo de 

reformas políticas estabelecidas para a área da educação a partir do ano de 

1990 que propuseram uma educação escolar voltada para o desenvolvimento 

pleno do aluno, enfocando a prática social, e o seu preparo para o exercício da 

cidadania. 

Nesse sentido, foram elaborados, em 1997, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) como tentativa de inovação da educação, de 

construção de uma nova didática escolar. Os PCN formam um conjunto de 

diretrizes norteadoras dos currículos e de seus conteúdos mínimos. Atendem, 

dessa forma, à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de 

1996, que propõe a necessidade de uma formação comum para os alunos do 

Ensino Fundamental capacitando-os para o exercício da cidadania, para 

                                                           
15 O relatório para a Unesco, da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI, 

Educação: um tesouro a descobrir, traz uma análise a respeito do desenvolvimento da 

sociedade atual, suas tensões marcadas pelo processo de globalização e modernização, como 

a convivência com a diferença, a necessidade da convivência pacífica, entre outros. São 

explicitadas reflexões sobre os rumos da educação na sociedade do século XXI, pistas, 

recomendações, objetivos e metas. Dentre essas reflexões, ressalta-se a discussão sobre os 

quatro pilares da educação (aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender 

a viver juntos), o conceito de educação ao longo de toda a vida e as articulações que se 

desenvolvem entre esses e as exigências da sociedade capitalista, em globalização (SILVA, 

2008). 
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progredir no trabalho e em futuros estudos. A partir de então, os PCN 

apresentaram-se como documento balizador para as reformulações 

curriculares que deveriam ocorrer nos estados brasileiros. 

No seu texto de apresentação, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

apresentam-se da seguinte maneira: 

 

Nosso objetivo é auxiliá-lo [o professor] na execução de seu 

trabalho, compartilhando seu esforço diário de fazer com que 

as crianças dominem os conhecimentos de que necessitam 

para crescerem como cidadãos plenamente reconhecidos e 

conscientes de seu papel na sociedade. Sabemos que isto só 

será alcançado se oferecermos à criança brasileira pleno 

acesso aos recursos culturais relevantes para a conquista de 

sua cidadania. Tais recursos incluem tanto os domínios do 

saber tradicionalmente presentes no trabalho escolar quanto 

as preocupações contemporâneas com o meio ambiente, com a 

saúde, com a sexualidade e com as questões éticas relativas à 

igualdade de direitos, à dignidade do ser humano e à 

solidariedade. Nesse sentido, o propósito do Ministério da 

educação e do Desporto, ao consolidar os Parâmetros, é 

apontar metas de qualidade que ajudem o aluno a enfrentar o 

mundo atual como cidadão participativo, reflexivo e 

autônomo, conhecedor de seus direitos e deveres (BRASIL, 

1997, p.6). 

         

 

No tocante à Geografia, os PCN colocam que esta área do 

conhecimento deve proporcionar o entendimento e a representação gráfica de 

um mundo dinâmico e passível de transformação, pois os homens, ao se 

relacionarem em sociedade e com a natureza, estão sempre produzindo 

mudanças e reproduzindo relações sociais. A partir da compreensão das 

múltiplas relações que diferentes sociedades em diversas épocas estabelecem 

com a natureza na construção de seu espaço geográfico, é possível adquirir 

consciência de atuação cidadã individual e coletiva dentro da sociedade. 

Nesse sentido, o ensino de Geografia não se restringe à exposição do 

professor, à leitura do livro didático, à memorização de conceitos ou às 

respostas de questionários.  É algo muito mais complexo e desafiador. Envolve 

a compreensão de um modo de pensar e explicar o mundo, pautada em noções, 

conceitos, procedimentos e princípios através dos quais os fatos são estudados 

e contextualizados no tempo e no espaço. 
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A Geografia é uma ciência que contribui significativamente para a 

formação de consciência no indivíduo acerca de seu espaço vivido e de seu 

papel social dentro das dimensões espaciais, locais e globais, pois fornece 

elementos para uma compreensão mais reflexiva da sua realidade, 

desvendando as contradições e as relações conflitantes que se estabelecem no 

processo de produção do espaço geográfico. 

Para tanto, é preciso, sobretudo, uma escola que possibilite ao aluno 

uma reflexão sobre si, sobre seu estar no mundo e sobre sua ação no mundo 

porque somente conhecendo a sua realidade ele poderá contribuir para a 

transformação da sociedade. É um sujeito que reflete criticamente, que 

investiga e que cria conhecimentos. 

Nesse sentido, Paulo Freire (1979, p.16) afirma sobre o homem o 

seguinte: 

 

É preciso que seja capaz de, estando no mundo, saber-se nele. 

Saber que, se a forma pela qual está no mundo condiciona a 

sua consciência deste estar, é capaz sem dúvida, de ter 

consciência desta consciência condicionada.   

 

Isso significa dizer que o ensino tomaria como base a problemática 

sócio-cultural, econômica e política no seu planejamento, levando o aluno a 

posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes 

situações sociais e a perceber-se integrante e agente transformador do seu 

espaço. 

Diante desses argumentos, surgem os PCN de Geografia, apontando 

que estudos e pesquisas geográficos deveriam partir das inter-relações entre 

sociedade e natureza, sendo a perspectiva de mudança encontrada na prática 

de uma Geografia calcada nas abordagens geográficas humanista e cultural.  

No âmbito das abordagens Humanista e Cultural, o lugar emerge 

como conceito-chave mais importante (CORRÊA, 1995, p.30) por meio da 

incorporação dos aspectos subjetivos, da valorização do singular, da intuição 

e das experiências de vida como forma de buscar a compreensão do lugar 

enquanto espaço vivido. A partir dessa perspectiva, busca-se “resgatar a 

identidade dos lugares enquanto centros de significado, valorizando sua 
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diversidade (ao invés de tentar suprimi-la) como um sinal da existência de um 

senso do lugar para as pessoas que nele vivem” (SILVA; DUARTE, 1999, 

p.66). 

A defesa de uma Geografia humanística-cultural esteve, segundo os 

PCN, nos entraves existentes nas abordagens tradicionais (positivistas) e 

crítica (marxista) que ora limitaram o estudo estritamente descritivo das 

paisagens naturais e humanizadas, por meio de procedimentos didáticos que 

privilegiavam a descrição e a memorização dos elementos observados 

naquelas paisagens (BRASIL, 1998, p.20-21), ora centraram basicamente nas 

“explicações econômicas” e nas “relações de trabalho” (BRASIL, 1998, p.22). 

Como forma de uma melhor compreensão, destacamos um trecho dos PCN de 

Geografia que apresentam essas críticas: 

  

Tanto a Geografia Tradicional como a Geografia Marxista 

militante negligenciaram a dimensão sensível de perceber o 

mundo: o cientificismo positivista da Geografia Tradicional, 

por negar ao homem a possibilidade de um conhecimento que 

passasse pela subjetividade do imaginário; o marxismo 

ortodoxo e militante do professor, por tachar de alienante 

quaisquer explicação subjetiva e afetiva da relação da 

sociedade com a natureza que não priorizasse a luta de classes 

(BRASIL, 1998b, p.22). 

 

Considera-se, assim, a necessidade de mudanças no ensino como 

forma de acompanhar os avanços teóricos ocorridos no interior da Geografia 

ao longo das últimas décadas, sobretudo pelas contribuições que foram e estão 

sendo fornecidas pela sua vertente humanista-cultural, visto que: 

 

Uma das características fundamentais da produção 

acadêmica da Geografia dos últimos tempos foi o surgimento 

de abordagens que consideram as dimensões subjetivas e, 

portanto, singulares dos homens em sociedade, rompendo, 

assim, tanto como o positivismo como com o marxismo 

ortodoxo. [...] Uma Geografia que não seja apenas centrada na 

descrição empírica das paisagens, tampouco pautada 

exclusivamente pela explicação política e econômica do mundo 

[...] (BRASIL, 1998, p.23-24). 

 

Todavia, vale lembrar que essa defesa pelos PCN de uma instituição 

de uma Geografia de orientação humanista-cultural é permeada por um 

significativa contradição: a análise dessa proposta curricular sugere 
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tendências claras de indefinição teórico-metodológica, apontadas por vários 

geógrafos preocupados com os rumos do ensino de Geografia em nosso país. 

Esse fato pode ser elucidado a partir de uma análise dos conteúdos, itens e 

temas de estudo propostos para cada eixo temático. 

Essa indefinição teórico-metodológica é destacada por Spósito (1999, 

p.31) ao afirmar que “os autores adotaram a posição de uma pluralidade 

conceitual que, se está presente nos PCN, não se enuncia através de uma 

distinção entre os diferentes paradigmas teórico-metodológicos que a 

sustentam”. 

A pluralidade teórico-metodológica presente nos PCN de Geografia, 

com abordagens que vão desde o historicismo e o positivismo, até o marxismo 

e o humanismo, conforme destacado anteriormente, também acabou por 

comprometer a coerência conceitual das categorias de análise que a ciência 

geográfica se utiliza, como lugar, paisagem, região, território e espaço. As 

dissonâncias conceituais aparecem com freqüência ao longo do texto. Em 

vários momentos, as categorias de análise são utilizadas como sinônimos, sem 

se preocuparem em identificar as suas respectivas especificidades, fato que 

compromete ainda mais o rigor teórico-metodológico dessa proposta 

curricular. 

Essa utilização indiscriminada de categorias de análise próprias de 

cada corrente de pensamento também foi salientada por Pontuschka (1999, 

p.16), ao afirmar que: 

 

[...] embora tenha havido a preocupação, segundo os autores, 

de realizar uma proposta plural, ela se tornou eclética, com 

momentos em que se percebe um direcionamento historicista 

e, em outros, um direcionamento fenomenológico. [...] O texto, 

por vezes repetitivo, torna-se eclético, ao incluir autores e 

assessores com pensamentos geográficos diferenciados. 

 

Além desses equívocos teórico-metodológicos, convém salientarmos, 

ainda, o tratamento, condenável segundo Oliveira (1999, p.48), da 

compartimentação dos estudos da natureza como se pode observar nos itens 

descritos no eixo temático O estudo da natureza e sua importância para o 
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homem, no Terceiro Ciclo. Ao analisar os conteúdos desse eixo temático, 

Vieira (2000, p.96) assinalou que a abordagem proposta: 

 

[...] não se avança no sentido de superar a dicotomia 

sociedadenatureza na análise do espaço. Apesar de os autores 

lançarem críticas à Geografia Tradicional no tocante à 

dicotomia entre a Geografia Física e a Geografia Humana, não 

conseguiram superar esse problema. 

 

Ao se referir à maneira estanque e fragmentada como esses estudos 

da natureza estão propostos, Oliveira (1999, p.49) afirma que eles formam 

“concepções compartimentadas da realidade, baseadas no positivismo 

clássico”. 

Diante da análise que realizamos, podemos assegurar que a proposta 

curricular que os PCN propuseram para a área de Geografia não possui uma 

fundamentação teórico-metodológica coerente, pois “os autores optaram por 

não deixar claramente explicitada a concepção de geografia que têm 

[permitindo] múltiplas possibilidades de interpretações” (OLIVEIRA, 1999, 

p.48). Sendo assim, “os PCN de Geografia têm uma concepção eclética, 

queiram ou não os seus autores”. 

Nesse processo, o que ocorre é que a análise da realidade nos livros 

didáticos tem se restringido a discussões e atividades didáticas que não 

permitem que o aluno eleve a sua compreensão do real para além do senso 

comum e sem oferecer ao indivíduo um aprofundamento teórico sobre a 

realidade que atinja o nível do conhecimento científico e elaborado. Assim, 

apesar de retomarem os conceitos básicos, como paisagem, lugar e território 

e região propuserem a interdisciplinaridade no processo ensino-

aprendizagem, os PCN não conseguem articular com os objetivos gerais com 

os procedimentos metodológicos os conceitos; dão pouca importância ao estudo 

da geopolítica; não explicitam a concepção de Geografia que fundamentou a 

sua produção, deixando assim aberta múltiplas possibilidades de 

interpretação e as categorias espaço, região, território, paisagem e lugar, às 

vezes, são tratadas como se fossem sinônimos. Além disso, não conseguiram 

resolver a dicotomia tão repreendida entre a Geografia física e Geografia 

humana, embora façam críticas a essa dicotomia 
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Vale ressaltar que esse documento foi produzido no contexto de 

efetivação do ideário das políticas neoliberais, sendo assim, traz consigo as 

intenções implícitas da política educacional brasileira das últimas décadas 

que consistem em assegurar, mediante menores investimentos estatais em 

educação, taxas de lucro cada vez maiores para a minoria, constituída das 

classes dominante e média alta, e um Estado mínimo no aspecto social. Sob a 

égide do pensamento neoliberal a privatização é o elemento central, 

deslocando-se, assim, a produção de bens e serviços do Estado para o setor 

privado lucrativo e não-lucrativo. A manutenção da hegemonia dessas ações 

se estabelece em função, principalmente, do próprio Estado que atua como 

agente de disseminação e implementação do projeto neoliberal, do qual a 

educação é parte constitutiva fundamental. Sendo assim, as reformas 

educacionais adotadas no Brasil “vêm conduzindo ao estabelecimento de um 

novo modelo à educação, relacionado aos princípios neoliberais que se 

fundamentam na busca da competitividade, lucratividade e rentabilidade” 

(MARTINEZ, 2003, p.23).   

No âmbito da educação, isso vem repercutindo como uma diminuição 

da parcela de responsabilidade do poder público e com o esvaziamento teórico 

do ensino para a adaptação do indivíduo ao trabalho. 

 Nesse contexto, 

 

ao invés da educação escolar formar indivíduos que sabem 

algo, ela passa a ter como objetivo formar indivíduos 

predispostos a aprender qualquer coisa , desde que aquilo a 

ser aprendido mostre-se útil ao processo de adaptação do 

indivíduo à vida social , isto é , ao mercado. (DUARTE, 1999, 

p.122-123). 

 

As reformas educacionais se intitulam a chave para alcançar um 

ensino de qualidade, mas não define claramente qual seria esta qualidade. 

Além disso, mesmo defendendo uma diminuição nas taxas de evasão e 

repetência, este propósito, porém, está mais a serviço de melhorar a imagem 

do governo junto a organismos internacionais, que financiam projetos 

educacionais, do que voltado para as possibilidades reais dos alunos e suas 

escolas. 
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Esta é a realidade que mostra o papel do pensamento neoliberal na 

educação e vem denunciar a fragilidade da proposta dos PCN, os quais não 

levam em conta as contradições reais da sociedade capitalista e, 

consequentemente, as suas limitações, ocultando a política neoliberal de 

naturalização das desigualdades sociais.  

Nos últimos anos, a maioria dos países da América Latina tem sido 

influenciada pelas diretrizes neoliberais de “vinculação entre educação e 

produtividade, numa visão extremamente economicista” (VIEIRA, 2004, 

p.11). As políticas educacionais que culminaram a elaboração dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais fazem parte desse contexto político-econômico.  

 

Assim, isso a que se assiste é um claro processo de 

“descentralização centralizada”, revelando o que o governo 

pensa sobre si e sobre o conjunto da sociedade, especialmente 

os professores. A ele cabe a formulação de políticas, e aos 

educadores, sua implantação; aos municípios e estados, sua 

administração, inclusive financeira (SPÓSITO, 2002, p.300).  

 

Gonçalves (1999), nos alerta sobre essas reformas da educação na 

América Latina que, apesar do aspecto inovador, deixam à margem um 

elemento fundamental no processo de ensino-aprendizagem: a aquisição e o 

domínio dos conhecimentos sistematizados. 

 

O que se quer é um indivíduo que esteja preparado 

permanentemente para aprender (“aprender a aprender” é 

fórmula mágica), e não mais a formação com o pensamento 

crítico que, exatamente por ser crítico, consegue distinguir por 

si mesmo o que é o essencial do efêmero. O que se quer é 

substituir o “aprender a pensar criticamente” por um 

“aprender a aprender”, reciclável, e não um sujeito autônomo 

e crítico. (Gonçalves, 1999, p.81) 

 

Assim, mesmo após as mudanças tão divulgadas pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais no ano de 1997 cujo enfoque está na abordagem 

fenomenológica/histórica, notamos ainda os vestígios da concepção de ensino-

aprendizagem positivista, o que consequentemente leva ao predomínio da 

abordagem tradicional, tanto no ensino, como nos livros didáticos, de 

Geografia.  
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O aspecto inovador da abordagem fenomenológica reside em enfatizar 

os eventos únicos, ao invés, de procurar leis gerais como defendia o 

Positivismo. Contudo, traz consigo aspectos da concepção positivista, pois 

também não trouxe para o interior do pensamento geográfico uma visão de 

mundo na sua totalidade. A defendida valorização do individual, na verdade, 

tem mais contribuído para formar cidadãos que se percebam apenas como 

indivíduos e não como classe. Assim, a visão de sociedade expressa nesta 

concepção passa a ser de uma reunião de indivíduos e, não a união 

contraditória de classes sociais em luta (OLIVEIRA, 1999). A valorização da 

pessoalidade não significou uma ruptura com as práticas tradicionais em sala 

de aula de um ensino mecanicista, pautado na simples observação. 

Então, ainda que leve em conta o contexto no qual o fenômeno é 

vivenciado, a fenomenologia não chega a questionar as razões da existência 

de tais fenômenos, ficando de fora as suas razões político-histórico-sociais. 

Além disso, não se questiona que mesmo na tentativa da redução 

fenomenológica, as descrições que são feitas pelos sujeitos tem em si as 

marcas de seu entorno social, existindo, assim, tantas essências/percepções 

quanto pessoas que são apontadas para falar das suas vivências e 

experiências. 

No tocante ao campo de ensino, a Fenomenologia é posta como a 

contestação do ensino até então vigente: o tradicional – descritivo e 

puramente naturalista, como já falamos. Questiona, assim, a cientificidade e 

a pretensa neutralidade do “estado positivo” e defende, a partir daí, um ensino 

que só pode ser compreendido à luz de uma análise que leve em conta a 

individualidade do sujeito (aquele que vive; visa e descreve). 

A Fenomenologia aponta para a produção dos livros didáticos que 

deixariam de lado tópicos tradicionais dos livros textos e se daria um 

direcionamento ao estudo para temas que fazem parte da vida cotidiana dos 

estudantes, envolvendo situações nas quais se fazem presentes tanto alunos 

como o próprio professor. Nestas atividades a busca é pela essência da 

experiência de vida descrita e não pela apropriação do significado do conceito 
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envolvido, pelo menos não na forma de conceito científico. Silva (2004, p. 41) 

lembra que: 

 

[...] enquanto num currículo tradicional os estudantes eram 

encorajados a adotar a atitude supostamente científica que 

caracterizava as disciplinas acadêmicas, no currículo 

fenomenológico eles são encorajados a aplicar à sua própria 

experiência, ao seu próprio mundo vivido, a atitude que 

caracteriza a investigação fenomenológica. 

 

Todavia, a defesa de uma abordagem fenomenológica para o ensino, 

sobretudo nos países da América Latina, está mais associada às questões 

políticas e econômicas do que didáticas. Propaga-se por parte das políticas 

públicas a defesa de discursos que tentam convencer os educadores a 

abandonar o “enciclopedismo do ensino” por práticas que deixem o aluno por 

si só buscar o conhecimento (VIEIRA, 2004).  

 

Nesse processo, o que ocorre é que a análise da realidade tem 

se restringido a discussões e atividades didáticas que não 

permitem que o aluno eleve a sua compreensão do real para 

além do senso comum e sem oferecer ao indivíduo um 

aprofundamento teórico sobre a realidade que atinja o nível 

do conhecimento científico e elaborado (VIEIRA, 2004, p.9). 

 

Diante das reformas educacionais surgidas nos últimos anos no nosso 

sistema de ensino, fundamentadas na fenomenologia, o que vem repercutindo 

é um oferecimento cada vez menor de bases teóricas para que o aluno 

desenvolva um conhecimento crítico perante a realidade. Em consonância a 

isso, os livros trazem atividades ligadas ao que o sujeito pensa, como ele 

descreve, sem nunca fazer uma reflexão profunda dos entraves sociais 

relacionados aos fenômenos estudados. 

Esses aspectos vêm fazendo com que o livro didático ainda permaneça 

como o principal controlador do currículo. Os professores utilizam o livro como 

o instrumento principal que orienta o conteúdo a ser administrado, a 

sequencia desses conteúdos, as atividades de aprendizagem e avaliação para 

o ensino. O uso do livro didático pelo professor como material didático, 

instituem-se historicamente como um dos instrumentos para o ensino e 

aprendizagem (NÚÑEZ et al 2003). O livro didático nasce com a própria 
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escola, e está presente ao longo da história, em todas as sociedades, em todos 

os tempos (SOARES, 2001). Por tais razões, o livro didático vem se mostrando 

como elemento decisivo do que se ensina e como se ensina. Raramente o 

professor compara várias obras antes de fazer sua indicação e estabelece uma 

relação dos conteúdos dos livros com os objetivos de ensino. A ênfase é dada 

aos conteúdos e à quantidade de informações memorizadas pelo aluno.  O 

conhecimento é concebido como 

 
algo externo ao indivíduo, cabe ao mesmo decorar, memorizar, 

resumir aquilo que é apresentado de forma sensorial e 

empírica. A educação [...] é apenas um produto transmitido, 

organizado logicamente pelos professores e lançando aos 

alunos de forma preestabelecida (BARBOSA, 2007, p.8).  

 

No âmbito educacional, essa concepção de ensino se consolida com a 

prática docente permeada pela Pedagogia Tradicional a qual concebe a 

educação como uma preparação intelectual e moral dos alunos a fim de que 

possam desempenhar os papéis que lhes são conferidos na sociedade. A 

educação, assim, deve estar comprometida com a cultura (o saber 

historicamente acumulado), assumindo a função de transmiti-la e preservá-

la. O seu formalismo é caracterizado como um formalismo lógico, em que os 

métodos de ensino são princípios universais e lógicos, orientados pela 

sequência da matéria. A atividade de ensinar é centrada no professor que 

expõe e interpreta a conteúdo escolar. O aluno é um recebedor da matéria e 

sua tarefa é memorizá-la. 

No campo da Geografia escolar, essa limitação do processo de ensino-

aprendizagem à transmissão mecânica de conteúdos impossibilita a 

compreensão do mundo em sua totalidade, fornecendo informações soltas,  

sem nenhuma relação social ou espacial com o aluno. 

São resquícios dessa abordagem de ensino que limitam o processo 

educativo do ensino de Geografia a dados quantitativos, informações que 

enfatizam os fenômenos físicos sobre o humano, discursos deterministas 

reforçados pelo enciplodedismo dos livros didáticos. 

 



  

   115 
 

Esse escopo, herança do século XIX, interfere no caráter 

propedêutico de uma Geografia voltada para a cidadania, pois 

não consegue formar e manter conceitos geográficos válidos 

cientificamente e relevantes socialmente, existindo um 

predomínio forte de um ensino alinhado com apenas uma 

orientação paradigmática [...] (OLIVEIRA, 2007, p.11-12).  

 

Decorrente desse ensino reducionista, a Geografia escolar segue, em 

seu processo educativo, uma prática docente extremamente conteudista e 

padronizada que não vincula o conhecimento verdadeiramente ao mundo real, 

eliminando a interpretação ampla e crítica da realidade. 

Essa postura configura para o ensino de Geografia a permanência de 

uma prática reduzida a observações da paisagem física, quantificação da 

população e descrição dos aspectos econômicos.  Sendo assim, o homem é 

apenas um elemento a mais dessa paisagem, um dado do lugar (MORAES, 

1999). “Daí a Geografia falar sempre em população (um conceito puramente 

numérico), e tão pouco em sociedade” (MORAES, 1999.p. 23), ao invés de levar 

os alunos a compreenderem melhor a realidade na qual estão inseridos e 

agirem nela de maneira mais consciente e propositiva. Nesse aspecto, o livro 

didático contribui como recurso didático que fornece o material informativo, 

mas precisa assumir a função de mediador do conhecimento, um elo entre a 

palavra e a realidade. Nunca um fim em si mesmo. 

 

O uso do livro didático, como recurso proeminente na 

metodologia de ensino, propicia a cristalização de atividades 

de reprodução de definições de processos da dinâmica da 

natureza e da sociedade, como se essa apropriação de 

informações, por si só, se constituísse em construção de 

conhecimento geográfico (MELO; CARARO; SANTOS  et al, 

2008, p.10). 

 

Esse enciclopedismo configura para o ensino de Geografia um saber 

maçante, simplista e aparentemente inútil. Essas constatações têm exigido 

que os profissionais da educação repensem sua ação na escola com a utilização 

exclusiva do didático. “Ter cuidado maior com o conteúdo dos livros didáticos 

é, similarmente, atenção para com as formas do conhecimento que serão 

empregadas e utilizadas nos mesmos pelos professores e alunos da disciplina 

geográfica” (BARBOSA, 2007, p.4). 
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A trajetória da Geografia escolar é marcada por um ensino 

extremamente conteudista no qual o livro didático ainda é um herdeiro de um 

discurso positivista (OLIVEIRA, 2006), isto é, continua vinculando uma visão 

determinista, fragmentada e estática da realidade, limitada à 

superficialidade das aparências. Assim, a postura do ofício de ensino-

aprendizagem dos professores limita-se a práticas pedagógicas de 

preocupação excessiva com a variedade e a quantidade de informações, 

evidenciada no livro texto como um conteúdo dogmático, centrado na 

exposição verbal e memorização de dados, traçando uma prática tradicional 

de ensino que formula conteúdos dogmáticos; metodologias de exposição 

verbal e memorização de dados; avaliações em forma de interrogatórios orais 

e provas escritas e um planejamento alheio à realidade do aluno, centrado na 

sequenciação de conteúdos. 

De acordo com a leitura de Soares Júnior (1998, p.125): 

 

O tempo passa pedindo licença para a virada do século e o 

ensino de geografia de 1ª a 4ª série [atualmente denominado, 

2º ao 5ºano] continua a privilegiar a descrição e a quantificação 

dos aspectos físicos, humanos e econômicos de uma 

determinada territoriedade, sob o comando de uma didática 

altamente tradicional voltada para a memorização do saber 

geográfico de forma mecanicista, romântica e nacionalista 

patriótica. 

Desse modo, necessário se faz, urgentemente, que esse 

quadro, cuja tela exprima um ideário de uma geografia nova 

que em sua essencialidade evidencie o estudo e análise crítica 

da organização e (re)produção do espaço geográfico face à 

dinâmica natureza/sociedade, como estratégia básica para o 

desenvolvimento das limitações teórico-metodológicas de seu 

ensino tradicional e pragmático.        

 

Sendo assim, o professor deve ir além do Positivismo, não se limitando 

à descrição da realidade concreta e ao idealismo teórico, trabalhando com as 

possibilidades, sempre ampliadas, da reflexão crítica sobre o processo de 

(re)produção do espaço geográfico. 

 Ao secundarizar ou negligenciar a questão dos conteúdos dos livros 

didáticos de Geografia, o professor mais facilmente estará colocando o aluno 

em contato com conteúdos que o levem unicamente a compreender a realidade 
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de uma maneira superficial, cerceando as possibilidades do indivíduo de 

compreender as contradições e os conflitos sociais presentes na realidade 

social em que vive. 

Entendemos essa postura como um fazer docente coerente com uma 

concepção de educação que acaba tendo como resultado (intencional ou não) a 

formação de indivíduos passivos diante da sua realidade, ou seja, indivíduos 

que se adaptem naturalmente a ela. 

Nesse contexto, é preciso uma atenção especial com a fundamentação 

teórico-metodológica que embasa a produção dos conteúdos dos livros 

didáticos de Geografia por parte daqueles que atuam nesta área de ensino 

para que a Geografia Escolar não se transforme em uma disciplina que 

participe da formação de indivíduos passivos diante de sua realidade social. 

O modo como o livro didático será utilizado dependerá muito do conhecimento 

sobre as discussões desse material.  

De acordo com Timbó (2007 p.63-64): 

 

[...] quanto mais preparado for, maior será a possibilidade de 

exploração da obra adotada, para além do dito nas linhas e 

entrelinhas desta literatura, porque a postura teórico-

metodológica do educador faz a diferença no processo de 

ensino-aprendizagem de qualidade desejável.  

 

Um professor bem preparado teórico/prático terá maiores condições 

de fazer uma análise mais crítica do livro didático, o que possibilitará ao aluno 

uma relação consciente com o saber acumulado historicamente pela 

humanidade e uma leitura consistente e fundamentada de sua realidade. 

Precisamos, portanto, de uma educação preocupada com a reflexão 

crítica sobre os fundamentos teórico-metodológicos que permeiam a produção 

científica dos livros didáticos, de modo geral e particularmente os da área da 

Geografia, cujo ponto de referência seja o estabelecimento de ações educativas 

que torne o professor e o aluno conscientes e participativos nos processos de 

ensinar e de aprender. Dessa forma, é preciso contextualizar a relação entre 

conteúdo e método evidenciada nos livros didáticos, possibilitando o 

desenvolvimento de leituras analíticas e processuais no interior da prática 

docente. 
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Um aspecto importante para essa mudança na relação entre o livro 

didático e o professor é possibilitar momentos em que este assuma uma 

postura de professor/pesquisador reflexivo das suas histórias de formação 

docente com o livro didático, compreendendo de forma mais consistente e 

consciente as suas concepções sobre esse recurso de ensino, possibilitando, 

assim, uma utilização mais crítica e propositiva do livro didático e o 

fortalecimento da posição de sujeito atuante do professor na sua tarefa 

docente. 

Para tanto se faz necessário também, compreender o ensino de cada 

disciplina, no nosso caso da Geografia, ao longo de sua história e sua prática, 

pois é sob o prisma histórico que conseguimos delinear mais claramente as 

atitudes dos profissionais, o envolvimento teórico e as opções metodológicas, 

assim como, as discussões feitas, na atualidade, sobre a Geografia.  

Vale lembrar, que não foi nosso objetivo pontuar limitações das 

abordagens geográficas e nem tampouco estabelecer um direcionamento 

linear entre perspectiva epistemológica e fazer docente. Afinal de contas, todo 

movimento histórico revela rupturas e continuidades. Não há linearidade. 

Compreendê-lo em oposição a essa perspectiva, seria “uma leitura míope de 

um processo extremamente complexo”. (SILVA, 2002, p. 318). 

 No próximo capítulo, trazemos a análise propriamente dita das 

apreensões dos significados das concepções dos professores sobre o livro 

didático de Geografia. Este processo alocou-se no contexto das discussões 

realizadas até o presente, nos capítulos que delinearam as constituições 

histórico-sociais do livro didático. 
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CONCEPÇÕES SOBRE OS LIVROS DIDÁTICOS DE 

GEOGRAFIA: NARRATIVAS AUTOBIOGRÁFICAS DE 
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Um acontecimento vivido é finito, ou pelo menos 

encerrado na esfera do vivido, ao passo que o 

acontecimento lembrado é sem limite, porque é apenas 

uma chave para tudo o que veio antes e depois (Walter 

Benjamin) 
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4. CONCEPÇÕES SOBRE OS LIVROS DIDÁTICOS DE GEOGRAFIA: 

NARRATIVAS AUTOBIOGRÁFICAS DE PROFESSORES 

 

No presente capítulo, com base nas premissas teóricas assumidas na 

primeira parte, apresentaremos na íntegra os conteúdos das entrevistas 

narrativas e as análises das concepções produzidas pelos professores sobre o 

livro didático de Geografia, com a finalidade de possibilitarmos a 

compreensão do objeto de estudo. 

O livro didático, enquanto instrumento auxiliar para a prática do 

professor e do aprendizado do educando, é um simples objeto, passível e 

maleável; mas quanto à sua constituição, tem uma dinâmica própria, pois não 

é isento dos propósitos educacionais, explícitos ou não na prática escolar; das 

concepções teórico-metodológicas que norteiam a prática pedagógica e de tudo 

aquilo que está inserido no seu contexto (visão de educação, sociedade, 

cultura, educando, professor, livros didáticos, entre outros), orientando o 

movimento da materialidade das concepções construídas na história de vida 

do docente. 

Nesse sentido, compreendemos que se requer dos 

professores/pesquisadores uma constante prática de investigação reflexiva, 

tecendo as suas memórias em prol do conhecimento da produção das 

concepções subjacentes às práticas pedagógicas como um processo dinâmico, 

contínuo e inacabado que se constitui no interior de uma conjuntura sócio-

histórica.  

Por conseguinte, na nossa pesquisa, decidimos desenvolver um 

trabalho que se voltasse para a compreensão das concepções docentes, 

especificamente, sobre os livros didáticos de Geografia, buscando reconhecer 

nas trajetórias de vida destes professores como se constituíram tais 

concepções na sua totalidade, isto é, reconstruindo significações específicas 

como uma síntese ativa e legítima de um sistema social. 

Contudo, não poderíamos deflagrar um estudo sobre as concepções dos 

professores sobre os livros didáticos sem antes levarmos em consideração suas 

condições de produção (PECHEUX, 1997), já que essas são constitutivas da 
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instância verbal de onde se depreende(m) o(s)sentido(s). Assim, importa 

considerarmos, de um lado, o livro didático imerso no contexto político-

educacional brasileiro e, de outro, os professores e seu local de atuação 

profissional. 

Mas, afinal, quem são os professores de que trata esta investigação? 

No tópico abaixo apresentamos alguns dados objetivos que caracterizam, em 

parte, o perfil do grupo que participou da presente pesquisa. 
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4.1 OS SUJEITOS DA PESQUISA – QUEM SOU EU?  

 

PROFESSOR 1 

Quem sou eu? 

 

Sou uma pessoa feliz com a profissão, mas também não vejo mais na profissão. 

Sinto prazer em dar aula, sim, mas não sinto prazer em não ter tempo pra 

nada, em não ter tempo pra planejar. Por muitas vezes eu me sinto como uma 

professora hipócrita que finjo que dou aula e que no fim meus alunos fingem 

que aprendem. Vivo muito angustiada. 

 

 

PROFESSOR 2 

 

Quem sou eu? 

 

Sou _____. Sou formada em Pedagogia, trabalho dois horários como professora 

do 4º ano em cidades diferentes: uma é na Escola Municipal Clidenor Lima 

em Arez e outro horário na Escola Municipal Grimaldo Ribeiro na cidade de 

Montanhas. Leciono já há seis anos como efetiva pelo concurso de Montanhas 

e há três anos pelo concurso de Arez. 

 

 

PROFESSOR 3 

 

Quem sou eu? 

Eu sou ______, tenho atualmente 25 anos, sou professora de Natal e de 

Parnamirim, me formei pela UFRN no Curso de Pedagogia... é... tenho 

especialização pelo IFRN em parceria com a UAB em Educação Ambiental, 

em Geografia do semiárido. Estou em sala de aula há três anos e três meses 

e, assim, gosto muito do que eu faço, principalmente, quando eu vejo meus 

alunos atingindo algum resultado, quando eu vejo eles aprendendo, aí eu me 

redescubro cada dia mais e me reencontro na profissão. É porque a nossa 

prática ela é cansativa, é desgastante muitas vezes, mas graças a Deus eu 
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tenho, à medida que, eu vejo os resultados deles eu vou me reapaixonando. 

Digamos assim, um dia eu saio desestimulada, aí outro momento eu chego e 

me encontro estimulada novamente. Então, eu sou, assim, uma insistente 

pesquisadora, né?! Não paro de estudar, de fazer cursos. Todo ano eu faço dois, 

três, quatro cursos ao mesmo tempo justamente porque sei que a nossa 

prática ela requer essa atualização permanente. Nós professores, nós somos 

investigadores. Se nós não formos nós caímos na rotina, gera limites e 

(inaudível) como a nós mesmos. Quanto a minha pessoa é só. 

 

   

PROFESSOR 4 

 

Quem sou eu? 

 

Eu sou ______, sou professora. Eu gosto muito da minha profissão. Eu sou do 

município de Natal há 12 anos e aqui eu estou há 3 anos. Então eu gosto muito 

do que eu faço. Eu nunca acho que sei tudo. Sempre estou em busca de 

aprender porque cada turma que a gente recebe é um novo desafio. Então são 

novas expectativas, novos desafios, novos conflitos e a gente tá sempre 

buscando melhorar, buscando aprender, buscando é... atender as 

necessidades das crianças. E a gente sempre aprende com eles. Estou sempre 

buscando melhorar.   

 

 

 

PROFESSOR 5 

 

Quem sou eu? 

 

 

Sou pedagogo, formado desde 2004 pela Universidade Estadual do Rio Grande 

do Norte do Campos de Mossoró ... e trabalho aqui nessa escola há três anos.  
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4.2 CONCEPÇÕES SOBRE OS LIVROS DIDÁTICOS DE GEOGRAFIA 

 

A nossa pesquisa considerou como eixo norteador a perspectiva de que 

através das entrevistas narrativas, de uma forma contextualizada, não 

imediata, é possível apreender histórias de vida singulares numa totalidade 

sintética. Assim, há relações ligadas entre a unidade singular do relato (o 

rearranjo, a reapropriação do social que o indivíduo faz) e a estrutura social e 

grupal. 

Nesse sentido, buscamos desenvolver a análise das entrevistas 

narrativas como um todo, com intuito de apreender a concepção de livro 

didático de Geografia no bojo da história sociocultural dos sujeitos 

investigados, de forma a articular os elementos identificados no tempo e no 

espaço, discorrendo acerca das suas concepções, ordenando a totalidade do 

material coletado não somente em cada trilha individual, mas na sua relação 

com os outros. 

Assim, a nossa análise das narrativas demandava uma técnica de 

pesquisa que tivesse um viés interpretativo e de síntese, envolvendo uma 

preparação dos dados e um processo de construção de sentido e levando em 

consideração o contexto social e histórico, a compreensão das narrativas numa 

totalidade sintética.  

Nesse sentido, a análise de conteúdo foi escolhida como técnica, haja 

vista ser bastante significativa em pesquisas que objetivam construir uma 

visão mais ampla, considerando o contexto das análises e não apenas o ater-

se aos aspectos superficiais e/ou manifestos dos dados construídos, e, ao 

mesmo tempo, produzir, através da constituição de categorias de análise, 

inferências, interpretações embasadas com pressupostos teóricos e com 

situações concretas. 

Coube-nos, então, inicialmente, reconstruir, em cada entrevista 

narrativa, a presença de relações básicas expressas na relação oral, 

constituída numa apreensão reflexiva da totalidade dos significados 

apontados nas narrativas individuais sobre as concepções de livro didático de 

Geografia. 
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Após essa categorização analítica-reflexiva, procuramos uma nova 

articulação – um reordenamento dos dados com base no referencial teórico da 

pesquisa – que nos possibilitou transformar os dados, situações, ações e 

interações em categorias (A presença da Cartografia nas memórias escolares; 

Valorização do interesse dos alunos, da realidade local e do cotidiano; 

Pluralidade conceitual; Indefinição teórico-metodológica;  Superficialidade 

dos conteúdos escolares; Críticas ao processo de escolha do livro didático de 

Geografia) e de subcategorias (Proposta do livro didático; Escolha do livro 

didático; Conteúdos do livro didático; Atividades do livro didático; 

Organização didático-pedagógica do livro didático; Referencial teórico-

metodológico; O uso do livro didático)  e, sobretudo, estabelecer um parâmetro 

de análise do conteúdo das entrevistas narrativas, definido para esta pesquisa 

a partir das três dimensões diferenciadas de concepções estabelecidas por 

Ferreira (2007) – descritiva, circunscrita e transformadora.  

Essa forma esquemática de caracterizar as modalidades das 

concepções foi bastante significante para o desenvolvimento da nossa 

pesquisa, uma vez que, a perspectiva apresentada pela autora, busca, em 

consonância com objetivo desta investigação, um conhecimento dos 

fenômenos de forma relacional entre significante e significado, pretendendo 

encontrar sentidos, elaborar significações, para assim poder reconhecê-los. 

Desse modo, a perspectiva teórica apresentada por Ferreira (2007) 

sobre “concepção” defende que há na singularidade intuitiva, subjetiva de 

cada representação, uma relação entre 

singularidade/particularidade/generalidade, isto é, conexões as quais dão 

especificidade aos conceitos, superando o imediato fenomênico. Compreender 

a concepção de algo implica, então, uma explicação do entorno, um 

conhecimento das causas para encontrar um sentido, integrando uma relação 

sintética e dialética entre significante/significado/referente. 

Nesse sentido, a autora ressalta que a capacidade de conhecer 

somente se “efetiva na interação com os semelhantes e com o mundo cultural 

[..]. É essa interação que possibilita o desenvolvimento da condição humana 
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de produzir cultura, ativando todas as funções mentais, com predominância 

do pensamento” (FERREIRA, 2007, p.12). 

Similarmente, a abordagem histórico-cultural – referencial teórico 

utilizado como subsídio desta pesquisa – também se fundamenta na compreensão 

de que o homem singular é um ser social, cuja singularidade se constrói na 

universalidade e, ao mesmo tempo e do mesmo modo, a sua universalidade se 

concretiza na singularidade, tendo a particularidade como mediação. Por 

conseguinte, nessa abordagem, a relação dialética singular-particular-

universal é fundamental e, enquanto tal, “indispensável para que se possa 

compreender essa complexidade da universalidade que se concretiza na 

singularidade, numa dinâmica multifacetada, através das mediações sociais” 

(OLIVEIRA, 2013). 

Esse processo de conhecer o social a partir da especificidade 

irredutível de uma práxis individual nos revelou algumas especificidades do 

contexto de formação das concepções dos professores, pois a concretização da 

genericidade, nas vidas dos indivíduos entrevistados, se efetivou através do 

processo concreto de sua socialidade, isto é, dentro da estrutura social em que 

viveram. 

Sendo assim, na busca pela totalidade existente nas singularidades 

de cada percurso narrativo de vida dos sujeitos dessa pesquisa, encontramos 

como síntese: a presença da Cartografia nas memórias escolares; a 

valorização do interesse dos alunos, da realidade local, do cotidiano; 

pluralidade conceitual/indefinição teórico-metodológica/superficialidade 

conceitual e críticas ao processo de escolha do livro didático. 

Primeiramente, no tocante à constante presença dos conteúdos que 

fazem menção à Cartografia, essa nossa procura pela compreensão do 

processo histórico, pela totalidade das memórias escolares, nos apontou para 

uma tradição de raízes antigas, cujas origens volvem ao ensino tradicional da 

Geografia: a presença marcante dos produtos cartográficos nas práticas 

escolares.  A disciplina escolar Geografia desde há muito tempo tem utilizado 

mapas no ensino e na aprendizagem. Destaque deve ser dado à presença 

constante de livros didáticos nas aulas de Geografia, repletos de mapas 
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temáticos, que sempre aparecem ao lado de um texto estruturado sob a 

linguagem verbal. 

Autores como Katuta (2006), por exemplo, defendem essa inter-

relação da Geografia com a Cartografia, pontuando nos seus discursos que por 

a ciência geográfica constituir-se em um conjunto de saberes acerca dos 

lugares, ela possui, inevitavelmente, na linguagem cartográfica, uma das 

suas principais práticas de registro e representação gráfica de informações e 

de produção de sentidos e significados para as ações no espaço.  Nesse sentido, 

a presença dos produtos cartográficos nas práticas escolares de Geografia 

sempre foi marcante, tanto que existe certa associação do mapa como objeto 

simbólico e representante do trabalho desenvolvido pela Geografia na 

Educação Básica – viés esse que emergiu na nossa pesquisa. 

Assim, para entendermos melhor a situação da utilização dos mapas 

na Geografia brasileira, é necessário analisar o papel da Cartografia na 

corrente geográfica tradicional. Essa relação entre a Geografia Tradicional e 

a Cartografia advém desde o século XIX, quando tal área para sistematizar-

se enquanto ciência passou a priorizar as ideias do Positivismo, formuladas 

por Augusto Comte (1798-1875). Ele pretendia uma ciência cujo grande 

baluarte seria a neutralidade científica, calcada na substituição das 

explicações teológicas e metafísicas por descrições naturalistas e empiristas 

dos fatos. “Assim para o positivismo, os estudos devem restringir-se aos 

aspectos visíveis do real, mensuráveis, palpáveis. Como se os fenômenos se 

demonstrassem diretamente ao cientista, o qual seria mero observador” 

(MORAES, 1999, p. 21-22).   

Nesse sentido, a ascensão do ideário positivista significou a busca de 

uma explicação mais racionalista da realidade. Para tanto, se deteve ao 

aparente, ao que não ultrapassava o superficial, ao passível de 

experimentação. Em outras palavras, era real para o Positivismo, tudo aquilo 

que podia ser provado pelos sentidos, assumindo uma regularidade, 

estabelecendo-se como lei, numa relação invariável, regular.  

Isso se tornou verdade para todo o domínio da ciência, seja ela natural 

ou humana. Esse processo, denominado naturalismo, é uma marca 
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característica de todo o pensamento positivo. Assim, o Positivismo defendia a 

ideia de que tanto os fenômenos sociais como os físicos podem ser reduzidos a 

leis imutáveis da natureza. Não há, dessa forma, diferenciação entre as 

ciências humanas e as ciências naturais, existindo para ambas um único 

método. 

 

[...] Comte entendia os fenômenos sociais como os fenômenos 

físicos, a sociedade à semelhança da natureza: uma sociedade 

regida por leis invariáveis que independem da vontade e de 

ações humanas [...]. Para compreender a sociedade, assim 

como à natureza, basta limitar-se à observação e à explicação 

causal dos fenômenos de forma objetiva e neutra. (PEREIRA, 

2001, p.134) 

 

Assim, a ascensão da abordagem positivista teve suas bases em um 

método que abordava os fenômenos da natureza à margem de suas conexões, 

de seu desenvolvimento e mudança. Desse modo, as ciências se reduziram ao 

estudo de objetos exteriores passíveis de observação, isto é, tudo aquilo que 

não era considerado objetivo; independente das percepções, não era ciência – 

tinha um caráter metafísico. 

Nesse contexto, passa a se sobressair uma concepção de espaço ligada 

ao “mapeável”, ao palpável, prioritariamente descritiva e naturalista. No 

tocante à Geografia, tal concepção repercutiu na ampla utilização dos mapas, 

na busca pelo aperfeiçoamento das técnicas cartográficas16, haja vista que, o 

desenvolvimento de uma visão de espaço limitado ao imediatamente 

perceptível, como era apregoado pelo Positivismo, necessitava técnicas de 

descrição e representação, do levantamento de informações e de dados, isto é, 

do mapeamento do espaço. Em outras palavras, Geografia e mapa eram 

indissociáveis para os pesquisadores desta corrente. 

                                                           
16 As análises da História da produção dos mapas revelam que eles foram desenvolvidos no 

momento no qual a precisão matemática era fundamental, por conseguinte, os cartógrafos da 

época rejeitaram novas formas de representação que fugissem de uma certeza cartesiana ou 

que não apresentassem um rigor científico na sua produção (GOMES, 2004). 
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A partir de meados da década de 1970, com a ascensão da Geografia 

Pragmática ou Nova Geografia ou ainda Geografia Quantitativa17, o uso do 

mapa e dos procedimentos de mapeamento tornaram-se mais intensos, pois o 

conjunto metodológico dessa corrente da Geografia priorizava o tratamento 

estatístico dos dados, o uso do computador, do sensoriamento remoto e do 

mapeamento automático, principalmente na elaboração de tipologias. Assim, 

o processo de mapeamento se tornou mais rápido, aumentando as 

possibilidades de produção e reprodução de mapas. 

O segundo fato que contribuiu para dar visibilidade à cartografia no 

espaço escolar diz respeito às pesquisas realizadas para o ensino de mapas, 

iniciadas ainda na década de 1970, por pesquisadores e pesquisadoras 

brasileiros, muitos dos quais vieram a compor, na década de 1990, o grupo de 

pesquisa Geografia e Cartografia Escolar (provavelmente, a incorporação da 

cartografia nos PCN deva-se em grande medida às investigações desse grupo, 

bem como a estudos de outros pesquisadores não necessariamente vinculados 

ao grupo de Cartografia Escolar). A partir de 1995, quando começa a 

realização dos colóquios de cartografia para escolares, houve um incremento 

considerável no número de publicações, cujas temáticas podem ser 

circunscritas a: representação do espaço; metodologia de ensino; tecnologias e 

produção de materiais didáticos cartográficos e formação docente. 

Por conseguinte, historicamente o conhecimento sistematizado sobre 

a elaboração e a utilização dos mapas, realizado pela Cartografia, sempre 

esteve estreitamente relacionado à Geografia, sendo inclusive difícil, em 

determinados momentos, distingui-las.  

                                                           
17 O processo de passagem da Geografia Tradicional para a Geografia Pragmática, gerou de 

acordo com Moraes (1990, p.102), um movimento de “renovação conservadora”, no qual 

apenas se trocou “o empirismo da observação direta (do ‘ater-se aos fatos’ ou dos 

‘levantamentos dos aspectos visíveis’) por um empirismo mais abstrato, dos dados filtrados 

pela estatística (das ‘médias, variâncias e tendências’)”, por isso estamos considerando nesta 

dissertação, genericamente, a Geografia Tradicional e a Pragmática como delineadas no 

mesmo viés teórico, isto é, entre ambas não houve uma ruptura de fato, ficando assim 

aparentemente opostas, mas unidas pela mesma perspectiva. 
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 Nessa mesma perspectiva, nas entrevistas narrativas da nossa 

pesquisa, o mapa aparece como objeto simbólico e representante do trabalho 

desenvolvido pela Geografia no espaço escolar. Em todas as narrativas, os 

sujeitos destacaram, quando relataram as memórias escolares, o trabalho com 

o mapa em sala de aula, como, por exemplo, os entrevistados 1 e 2 que ao 

narrarem destacaram o seguinte: 

 

Professor 1- No Ensino Fundamental a parte que eu me 

recordo é principalmente da 4ª série, da antiga 4ª série, o 

estudo dos mapas de um livro meu em Geografia... e aquilo, 

por eu não conseguir me localizar no espaço aquele livro, 

apesar de ter interesse pelo livro, por ter mapas, aquilo me 

trazia um grande tormento. Como eu não conseguia me 

localizar eu tinha muita dificuldade com o livro, específico de 

Geografia, dos mapas. 

 

Professor 2 - Eles não priorizavam muito os conteúdos de 

Geografia mais os de Língua Portuguesa e os de Matemática. 

Lembro dos mapas. 

 

 

Professor 3 - Então assim, o que eu me lembro em si das 

minhas memórias mesmo, não sei se era intenção dos 

professores, vem com esse ponto que o ensino era pautado na 

questão do livro...nos mapas dos países, das regiões. 

 

Professor 4 - Eu estudei na época da Ditadura Militar... Então 

a Geografia era mais voltada para o cívico, né?! A gente não 

via essas questões sociais, a relação com a gente como é visto 

hoje. Então, eram mais as datas comemorativas, do 

patriotismo...as bacias hidrográficas, os estados, a 

cartografia... História e Geografia era voltada para isso... para 

esse sentido... para as datas comemorativas e as datas cívicas. 

 

Professor 5 - O conhecimento da área eram as professoras que 

traziam, no caso, a professora Sônia que até a quarta série que 

trazia, copiava no quadro, mas ela que trazia as informações, 

as matérias, os mapas...os conteúdos da Geografia... eram nas 

aulas dela para responder no caderno. 

 

 

 

Atualmente, tanto a Geografia como a Cartografia, enquanto ramos 

distintos do conhecimento, apresentam áreas de atuação bem delimitadas, 
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mostrando conteúdo científico e método de trabalho definidos. Entretanto, 

existe entre ambas uma forte ligação, inclusive do ponto de vista do 

desenvolvimento histórico, uma vez que a “Cartografia envolve os 

conhecimentos básicos para a construção dos mapas e a Geografia, por outro 

lado, é uma das principais usuárias desse tipo de representação gráfica” 

MATIAS, 1996, p.3). 

Nesse sentido é que as atividades de Geografia relacionadas com a 

Cartografia encontram-se presentes nas memórias escolares dos 

entrevistados – É difícil encontrarmos uma pessoa que não tenha participado, 

enquanto estudante, de atividades escolares tendo o mapa como um recurso 

didático.  

Portanto, nos últimos 30 anos, a representação espacial obteve uma 

significativa inclusão nas propostas pedagógicas, principalmente no que se 

refere à disciplina de Geografia. Esse contexto nos permite esboçar a seguinte 

ideia de que o uso e a construção do mapa ainda estão, de alguma forma, nem 

que seja apenas no campo teórico-metodológico, muito próximos do processo 

de ensino-aprendizagem de Geografia.  

Por outro lado, as entrevistas narrativas não explicitaram a forma de 

utilização dos mapas em sala de aula, o papel da linguagem cartográfica como 

ferramenta para os entendimentos dos diferentes espaços. Quais “motivos” 

através dos quais se manifestaram ou a delinearam essa dinâmica do narrar? 

Como que, da singularidade de cada percurso, da configuração particular, 

todas as narrativas não mencionaram aspectos relacionados à prática, à 

forma como os mapas são utilizados em sala de aula? Nesse sentido, foi 

indispensável para o nosso processo de reflexão o uso da capacidade de 

abstração face à descrição casuística, a fim de compreender o que foi 

realmente estruturante e mobilizador na constituição das narrativas.  

Por conseguinte, nesse nosso processo de reflexão, encontramos que, 

nas pesquisas e estudos atuais, a ideia sincrética sobre a temática, aponta 

para o fato de que muitos professores alegam apresentar dificuldades em usar 

a linguagem cartográfica como uma ferramenta para auxiliar na abordagem 

dos conteúdos geográficos em sala de aula. Nesse sentido, autores como 
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Kaercher (2006), Katuta (2006), Cavalcanti (2002), acrescentam que no 

processo de formação inicial dos professores de Geografia da segunda fase do 

Ensino Fundamental, a Cartografia ainda se traduz como um saber técnico 

voltado para a formação do bacharel. Nessa racionalidade, o que prevalece é 

o ensino específico da Cartografia em detrimento do saber didático-

pedagógico. No caso dos professores que trabalham com a primeira fase do 

Ensino Fundamental, a dificuldade é atribuída à ausência de uma formação 

específica sobre a alfabetização cartográfica e a aprendizagem de Geografia.  

Sobre esse aspecto, destacamos, como forma de ancoramos nossos 

argumentos, o seguinte pensamento de Cavalcanti (2002, p.26): 

 

Na prática da Geografia na escola, um tema destaca-se por ser 

considerado muito relacionado a essa disciplina, que diz 

respeito ao mapa e ao trabalho com a representação 

cartográfica. No entanto, esse tema parece apresentar muitas 

dificuldades práticas. Frequentemente ele é apontado pelos 

professores, de 1ª fase ou de 2ª fase do ensino fundamental, 

entre aqueles de maiores dificuldades para o trabalho em sala 

de aula. Os professores de 1ª fase, que não têm formação 

específica em Geografia, alegam que não sabem como 

trabalhar esse tema e que não possuem material adequado 

para isso. Os de 2ª fase têm formação em cartografia, mas 

igualmente não sabem como trabalhar esse tema com crianças 

e jovens do ensino fundamental, e a ausência de material 

também é um complicador nesse nível de ensino. 

 

Desse modo, o mapa ocupa lugar de destaque na prática de ensino de 

Geografia, sendo considerado instrumento de trabalho, mas o professor ainda, 

de maneira geral, não tem um domínio significativo do saber-fazer na 

utilização deste material. Aspecto que nos dá sentido para o fato da omissão, 

nas narrativas da pesquisa, de fatos, falas relacionados à utilização dos 

mapas em sala de aula: como efetivar algo que não se sabe relacionar com a 

prática? É só quando o professor tem uma prática contextualizada que os seus 

conhecimentos passam a ser autônomos e professados, isto é, explicados 

oralmente de maneira racional, sendo capaz de relatá-los (PERRENOUD, 

2001). 

Assim, a abordagem cartográfica, no processo discriminativo do 

pensamento e da ordenação da linguagem, construído na constituição das 
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narrativas, foi somente rememorada nas memórias escolares e não da 

formação inicial ou da vivência profissional. 

Já a busca pela articulação dialética entre o social e o individual do 

aspecto síntese valorização do interesse dos alunos, da realidade local e do 

cotidiano nos direcionou para um contexto mais atual: o período das reformas 

educacionais em âmbito mundial, a partir dos anos 1990, orientadas pelas 

políticas das agências internacionais, produzindo a edificação de uma 

proposta educativa, veiculada, sobretudo, pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN). Tais parâmetros são a constituição de um conjunto de 

documentos dirigidos à reformulação da educação básica brasileira – uma 

referência curricular oficial. 

Neste sentido, foi de fundamental importância analisar a proposta 

deste documento; conhecer as intenções do Ministério da Educação para que 

se formulasse uma proposta de currículo escolar no âmbito nacional. Assim, 

vamos, primeiramente, entender o que eles significam segundo o próprio 

documento de introdução: 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais constituem um 

referencial de qualidade para a educação no Ensino 

Fundamental em todo o País. Sua função é orientar e garantir 

a coerência dos investimentos no sistema educacional, 

socializando discussões, pesquisas e recomendações, 

subsidiando a participação de técnicos e professores 

brasileiros, principalmente daqueles que se encontram mais 

isolados, com menos contato com a produção pedagógica atual. 

(BRASIL, 2001, p.13). 

 

Desse modo, percebemos que os PCN se denominam como um 

“referencial de qualidade para a educação” cuja função é de socializar as 

discussões e pesquisas para que os professores conheçam a produção 

pedagógica atual, isto é, além de tratar-se como documento que visa 

contribuir com a qualidade de educação, considera-se um referencial teórico 

para o professor. 

A elaboração dos PCN teve início em 1994, quando o Ministério da 

Educação e Desporto (MEC) convocou uma equipe formada basicamente por 
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algumas dezenas de professores de escolas, a maioria deles ligados à Escola 

da Vila18, sediada na cidade de São Paulo.  

Em 1995, uma versão preliminar dos PCN foi apresentada a 

especialistas e professores de diversas áreas do conhecimento, encarregados 

de analisarem o conteúdo das reformas e oferecerem subsídios para a 

elaboração final do texto. Em 1997, o Ministério da Educação e do Desporto 

(MEC), juntamente com a Secretaria de Educação Fundamental (SEF), 

publicou a versão final dos PCN, constituída por um conjunto de documentos 

assim organizados: 

 

 Introdução (que apresenta o perfil geral da educação 

brasileira e justifica a necessidade de se implantarem as 

reformas via estabelecimento de Parâmetros Curriculares 

Nacionais); 

 Documentos específicos para cada área de conhecimento 

(Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais, 

História, Geografia, Arte, Educação Física e Língua 

Estrangeira); 

 Documentos que apresentam os chamados temas 

transversais 

 (Ética, Saúde, Meio Ambiente, Trabalho e Consumo, 

Orientação Sexual e Pluralidade Cultural,).  

 

A proposta elencada pelos PCN considera como eixo norteador o 

educar a partir da realidade do aluno, valorizando a dignidade da pessoa 

humana, a co-responsabilidade na vida social e procura relacionar tanto 

valores quanto conhecimentos. Assim a escola assume a responsabilidade de 

versar tanto os valores quanto aos conhecimentos socialmente acumulados, 

visando que aconteça a participação efetiva do indivíduo na sociedade. Na 

indicação dos objetivos gerais do Ensino Fundamental pelos PCN pode-se 

corroborar tal fato. Citaremos algumas das capacidades que deveriam se 

desenvolvidas por parte dos alunos segundo os PCN: 

 

Posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva 

nas diferentes situações sociais [...]; percebe-se integrante, 

                                                           
18 Em 1980, a Escola da Vila iniciou seu projeto pedagógico com o objetivo de educar crianças 

de 2 a 6 anos e formar professores através de seu Centro de Formação. Seus fundadores, todos 

professores, compartilhavam o desejo de trabalhar na vanguarda do pensamento sobre 

educação escolar no país. 
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dependente e agente transformador do ambiente, 

identificando seus elementos e as interações entre eles, 

contribuindo ativamente para a melhoria do meio ambiente; 

questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de 

resolvê-los [...]; compreender a cidadania como participação 

social e política, assim como exercício de direitos e deveres 

políticos, civis e sociais [...] etc. (BRASIL, 1997, p. 69) 

 

A partir de então, mais do que nunca, foi cobrado da escola o papel de 

preparar o aluno para uma reflexão sobre a vida e sobre a sociedade, 

trabalhando assuntos que estão presentes no seu cotidiano com base numa 

tessitura subjetivista. Assim, a posição dos autores do PCN de Geografia foi 

a de analisar o espaço geográfico enfatizando mais a perspectiva sociocultural 

do que a via socioeconômica, dando maior relevo, portanto, as dimensões 

subjetivas e singulares dos homens com relação ao espaço. 

Vemos nessa abordagem, então, a ênfase dada à percepção individual 

das pessoas e à busca pelo entendimento do espaço através a subjetividade. 

Desse modo, difere-se da significação do espaço concebido na dialética 

materialista por não considerar no processo de produção espacial o 

produto/processo histórico-social, mas sim a dimensão sentimental individual 

com relação à organização do espaço, a forma de percebê-lo diferentemente 

pelas pessoas – a tipologia de espaço que é considerada como objeto de estudo 

é o espaço vivido e as experiências cotidianas. Este espaço não é construído a 

partir das conexões natureza/sociedade/cultura/trabalho, mas, sim, por meio 

da percepção das pessoas no lugar das suas vivências. Consequentemente, o 

tipo de prática educativa defendida por essa proposta volta-se ao cotidiano do 

aluno, formando indivíduos para “a realização dos objetivos iminentemente 

surgidos na vida de cada pessoa, na sua existência” (DUARTE, 1996, p.206). 

É justamente nesse contexto de surgimento dos PCN, de construção 

de uma nova proposta curricular oficial para gestar a realidade educacional, 

que as práticas docentes atuais estão inseridas. As discussões, a partir de 

então, têm girado em torno da necessidade de o professor sustentar a sua 

prática através de um método de ensino o qual estabeleça relações concretas 

entre conteúdos programáticos e a realidade próxima do aluno, para que estes 

se façam mais concretos e por consequência sejam melhores compreendidos. 
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Esse percurso nos aspectos histórico-culturais, situando as memórias 

dos professores num determinado contexto – prática constante na construção 

da nossa pesquisa – foi fundamental para compreendermos nosso objeto de 

estudo, uma vez que, ao mostrar como os fatores sociais, políticos e culturais 

marcam as memórias, é clarificado quais são e de que modo as concepções são 

constituídas.  

Assim, foi nessa perspectiva, que encontramos consonância entre a 

conjuntura atual de valorização da contextualização do ensino e as memórias 

da vivência profissional dos professores entrevistados. O vínculo com o 

cotidiano foi o principal elemento apontado, nas narrações dos entrevistados 

desta pesquisa, como importante para a seleção e organização dos conteúdos 

a serem trabalhados em sala de aula, havendo, assim, explicitamente uma 

valorização dos fatos e circunstâncias vividos pelos alunos na sua realidade 

local, como por exemplo, o bairro, a comunidade:  

 

Professor 1 - Gosto muito desse livro... é que eu não estou com 

o livro aqui...Ele é até uma coleção que tem História e 

Geografia com a mesma capa... acho que está trabalhando em 

toda rede pública, né?! 

Eu gosto. Ele sempre traz do... como é que eu vou falar? Tipo, 

como se fosse do menor para o maior... do espaço do aluno, da 

vida do aluno para o grande... para expandir  o que ele está 

falando... é como se fosse...Como se fosse, não... é pelo 

conhecimento prévio do aluno e daí que ele desenvolve todas 

as atividades e todos conteúdos e tem uma sequência 

cronológica muito boa. 

 

Professor 2 - Eu estou achando interessante porque são 

autores que de fato... é... abordam temáticas que estão de 

acordo com o nosso estado. E se eu estou dando prioridade ao 

micro para o macro... esses estão trabalhando de acordo... 

esses estão condizentes. 

 

 

Professor 3 - Outro fator, às vezes, as questões que são 

propostas... algumas que... é... não dá para eles fazerem do 

livro por causa do nível deles... você termina transcrevendo 

para o quadro e alterando algumas coisas, fazendo 

adaptações... né?! Eu costumo fazer isso...aproximando do 

aluno. 
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Professor 4 - Aí... quando eu fui... eu fiz o Magistério e depois 

eu fiz a graduação. No Magistério já é..eu vi... eu tinha uma 

visão mais diferente... porque a criança dá... a professora ...no 

caso eu, era a aluna... para dar opinião, para dar um... 

ambiente, né?!...Tratar da questão localizada, a questão do 

ambiente com o ser humano, as transformações, as mudanças, 

né?! Já foi mais voltado para isso. E hoje eu vejo os livros de 

Geografia também mais trazendo esses conceitos de espaço, de 

lateralidade, a relação da criança com... com... alimentação, a 

relação com o outro, ele no ambiente...assim, o que ele faz para 

mudar esse ambiente.... já está mais voltado para isso. 

E quando você vai escolher o livro didático de Geografia que 

critérios você considera importantes? 

Considero esses.... uma Geografia voltada para o mais 

próximo da criança. Trabalhar o ambiente dela, o espaço, o 

país... a... a história da comunidade. 

 

Professor 5 - Eu tenho dificuldades com o livro didático de 

Geografia no sentido de... ainda  não enxergo neles... é...temas 

de grande importância para as crianças. A gente procura 

livros. Há uma diversidade grande. Melhorou hoje em dia. 

 

Segundo Fracalanza, Amaral e Gouveia (1986), esta ideia de 

valorização do cotidiano do aluno tem crescido sistematicamente nos últimos 

anos, sendo concebida sob duas formas: a primeira, que se preocupa com a 

aplicação do aprendizado na solução de problemas práticos na vida do 

estudante e, a segunda, que, sem excluir obrigatoriamente a primeira, propõe 

o uso do cotidiano como motivação para o aluno, haja vista, ao partir de seu 

mundo concreto, ele se interessaria mais pelo objeto de estudo e aprenderia 

mais. Documentos oficiais do governo, como os PCN, sobretudo de Geografia, 

por exemplo, enfatizam a adoção de uma postura teórica que considera como 

direcionamento, na análise da organização espacial, os laços afetivos das 

pessoas com o lugar que habitam, bem como as relações cotidianas das 

pessoas com a paisagem. 

Assim, similarmente a esse contexto de valorização do conhecimento 

que emerge do cotidiano do aluno, o narrar dos professores entrevistados 

também se desenvolveu nessa linha de raciocínio em que o processo de 

produção do conhecimento geográfico deve considerar o espaço de vivência dos 

alunos e dos conhecimentos prévios no processo educativo.  
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Nesse âmbito atual, importantes passos foram dados na direção de 

uma metodologia de ensino da Geografia voltada para a realidade dos alunos, 

para a concretude dos conteúdos geográficos no cotidiano dos acontecimentos 

vivenciados pelos educandos. Por outro lado, o modo como foram sendo 

abordadas e conduzidas as discussões em torno da relação entre os conteúdos 

da Geografia e a realidade do aluno, fez com que a prática de muitos 

professores se limitasse aos fatos espaciais imediatamente vivenciados pelos 

alunos, aos conteúdos de utilidade prática para a vida cotidiana, 

consequentemente, comprometendo o processo de compreensão, pelo aluno, 

da sua realidade na totalidade.  

 Desta forma, o cotidiano passou a ser utilizado apenas como técnica 

motivacional, sem que houvesse uma articulação deste as demais fases da 

aprendizagem, formando um fosso entre o saber da vivência do aluno e o 

conhecimento sistematizado. Ademais, ainda permaneceu presente, 

sobretudo, nos livros didáticos, a noção de um cotidiano padronizado e 

estereotipado, de interpretações generalizantes e superficiais. 

Tais questões trouxeram para a prática da Geografia escolar um 

trabalho superficial, sem um aprofundamento teórico sobre a realidade a 

nível do conhecimento científico e elaborado, à medida que restringiram a 

análise da realidade, as discussões e atividades didáticas ao cotidiano 

imediato, não possibilitando que o aluno elevasse a sua compreensão do real 

para além do senso comum, isto é, os conteúdos em si da vida cotidiana não 

foram suficientes para levar o aluno a entender a sua realidade como uma 

totalidade e a enxergá-la de maneira crítica. “Trata-se, pois, de uma visão 

centrada no ensinamento de conteúdos pretensamente atuais e modernos, 

desprovidos de uma concepção formadora que permita a construção da 

autonomia do aluno”. (OLIVEIRA,1999, p.62). 

Tal consequência advém porque as mudanças propostas pelo Estado 

para o ensino, das quais culminou na elaboração de propostas oficiais de 

educação, são influenciadas por determinações neoliberais, que 

explicitamente defendem a vinculação entre educação e produtividade, numa 

visão extremamente economicista, desconsiderando as articulações políticas, 



  

   139 
 

sociais, econômicas do capital global aos fenômenos educacionais. Nesse 

sentido, o cotidiano é tomado como elemento fundamental, mas apenas para 

preparar o trabalhador que corresponda e reproduza os padrões do capital 

mundial, ou seja, a educação forma o trabalhador segundo a necessidade de 

exploração existente na sociedade. 

Ademais, são propostas curriculares que concebem a sociedade como 

harmônica e homogênea, desconsiderando as contradições e as diferenças 

regionais, por isso, é um instrumento de poder e um mecanismo ideológico que 

não analisa a totalidade da realidade concreta: 

 

[...] Supõe uma sociedade harmônica e homogênea e 

desconhece/despreza as contradições regionalizadas e 

localizadas. É, sem dúvida, um instrumento de poder e como 

funciona ideologicamente no sentido de se 

perceber/reconhecer apenas os problemas mais gerais, sem 

considerar a realidade concreta em que vivem os alunos e 

mesmo os professores. A questão da definição de uma proposta 

curricular não é técnica, mas fundamentalmente política e 

pedagógica. [...]. (CALLAI, 2001, p. 135). 

 

 Desse modo, ocorreram apenas algumas pequenas modificações 

didático-metodológicas para o ensino (as avaliações, os recursos...), mas, 

basicamente, o eixo norteador do ensino continuou o mesmo: baseado na 

descrição, na enumeração e classificação excessivas em detrimento das 

apreensões reflexivas sobre as relações sociais de produção e, as outras 

dimensões da educação que deveriam ser também levadas em conta para uma 

transformação efetiva (sociopolítica, epistemológica e psicopedagógica) da 

escola, permaneceram praticamente inalteradas no espaço-tempo. 

Alterações mínimas advindas também da análise muito reduzida das 

contribuições dadas pelo Materialismo Histórico e dialético à Geografia. Ao 

referir-se à Geografia Crítica, os PCN, por exemplo, o “faz caracterizando-a 

unicamente como a corrente teórica que realiza a análise da realidade 

espacial circunscrita às variáveis econômicas da sociedade” (VIEIRA, 2004, p. 

5), omitindo que a principal característica dessa tendência está na 

consideração das relações sociais e políticas entre os homens como fatores 
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fundamentais na organização do espaço. Por conseguinte, como os autores dos 

PCN defendem o abandono da análise de fatores econômicos e políticos “na 

interpretação da realidade espacial, o que constitui um erro, pois esses fatores 

são muitas vezes as principais determinações das formas espaciais surgidas 

na paisagem, bem como das contradições presentes em nossa realidade 

espacial” (VIEIRA, 2004, p. 5), não promovem a compreensão da realidade na 

totalidade,  tornando limitada a reflexão  do sujeito sobre si, sobre seu estar 

no mundo e sobre sua ação no mundo. 

Por outro lado, para promover uma compreensão da prática social, 

seria necessário que as propostas educacionais propusessem um [...] 

“raciocinar em espiral, acompanhando o movimento da matéria social, 

refletindo, isto é, dando uma volta completa sobre o fato e dentro dele, 

relacionando o não com o sim e vice-versa, quer dizer, inter-relacionando os 

contrários, as diferenças” (SILVA, 1989, p.5).   

De acordo com Saviani (1995), a educação escolar deve atuar junto à 

prática social dos indivíduos, para que estes consigam encontrar, nas 

contradições presentes em sua realidade social vivida, as possibilidades 

histórico-concretas existentes e as condições necessárias para a superação de 

tais contradições. Assim, não se trata de “dizer que o papel da escola é o de 

levar o indivíduo apenas a constatar as incoerências de sua realidade 

imediata e pensar numa transformação ingênua e limitada no âmbito local”, 

mas, sim, possibilitar ao indivíduo reflexões sobre as contradições de sua 

realidade para que, a partir disto, ele possa pensar na totalidade da 

transformação social.  

Sob este prisma, é imprescindível que o ensino de Geografia não se 

restrinja à análise da realidade espacial que o aluno vivencia. Pelo contrário, 

nas atividades realizadas em sala de aula, é necessário que o professor 

ultrapasse a análise do espaço imediato para que o aluno possa realizar 

“abstrações sobre realidades espaciais mais distantes, o que lhe permitirá 

obter avanços nas suas faculdades de compreensão e uma visão de totalidade 

acerca de sua própria realidade” (SANTOS; KULAIF, 2013, p.1).  
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Nesse sentido, o espaço é teorizado como um processo/produto 

resultante de um movimento em permanente devir da interface 

sociedade/natureza a qual está indissociavelmente ligada às relações 

dinâmicas e contraditórias das relações sociais, culturais e laboriais. Na 

compreensão de Suertegaray (2000), o espaço geográfico é o conceito balizador 

da Geografia, e deve ser pensado como um todo uno e múltiplo, aberto a 

múltiplas conexões, sendo compreendido como uma dimensão social. Sendo 

assim, o espaço é considerado uma categoria básica da existência humana, 

expressando-se através da ação produtiva do lugar, a qual, em essência, é 

histórico-social. 

Desse modo, para a construção da noção de espaço faz-se necessário 

compreender que o lugar é transmutado permanentemente, tanto na forma 

como no seu conteúdo, pois o homem modifica-o, primeiro pela erradicação dos 

elementos primários (a natureza naturada) e segundo, pela inserção de 

objetos e signos alheios ao lugar (edificações, estradas e moradias, 

empreendimentos industriais e institucionais, equipamentos turísticos e de 

lazer nas cidades), que constituem um lugar específico, o lugar construído, 

antrópico. 

Assim, Kaercher (2004, p.168) considera que: 

 

é importante superar a visão do espaço como palco, como 

suporte de nossa existência mostrando-o como algo dinâmico 

e extremamente influenciador de nossa vida, mostrando aos 

alunos que as vivência e reflexões espaciais nos acompanham 

a todo instante e que dependem de nossa classe social e 

também de nossa condição de etnia, gênero, religiosidade e 

outras questões. 

 

Isso não significa um posicionamento contrário ao tipo de ensino que 

procura transmitir os conteúdos geográficos de forma concreta ao aluno. Ao 

contrário disso, acredita-se que essa disciplina, através do seu corpo teórico, 

deve contribuir para desenvolver uma consciência crítica no aluno sobre a 

organização espacial da sociedade, e que este processo precisa ter, 

impreterivelmente, como ponto de partida a análise da lógica espacial local, 
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para possibilitar uma aprendizagem dos conteúdos da forma mais concreta 

possível.  

Entretanto, ao não trabalhar a questão do cotidiano sob a ótica da 

construção social, a produção dos conteúdos geográficos fica limitada ao seu 

aspecto aparente/perceptível e não procura compreender a realidade como um 

processo, como uma unidade diversa em movimento, isto é, enquanto 

“concreção produzida por contradições, que pela própria dinâmica da matéria 

social se superam, produzindo novas contradições, que no devir dialético, se 

negam e se elevam” (SILVA, 1989, p. 4). 

Assim, os conteúdos geográficos permanecem numa simples visão dos 

produtos construídos pelos homens, aparecem desarticulados da produção da 

realidade e dos acontecimentos, deixando à margem, as explicações de forma 

abrangente e ativa da totalidade social. Em contrapartida, é preciso ler o 

espaço geográfico, consoante nos legou Milton Santos (2002, 1986), como um 

conjunto de sistemas de objetos, de sistemas de ações e de sistemas de 

informações, o qual ultrapasse a visualização superficial da produção 

material da ação humana e reflita sobre os inúmeros processos e relações que 

lhe foram possíveis para sua construção social. 

Por conseguinte, o elemento humano recai para uma visão abstrata, 

generalizada, discutindo as ações específicas do homem na transformação da 

natureza semelhante ao ideário do Positivismo, quando não ressaltam que há 

uma inter-relação entre a paisagem construída e a não construída e evocam 

uma separação rígida entre elas, sem atentar para a integração de relações 

entre o construído que é erguido sobre o não construído. A dissociação entre a 

paisagem natural e a cultural pode até ocorrer, para efeito de maior 

compreensão do entendimento imediato da produção das paisagens, colocando 

a natureza em um primeiro momento e a sociedade posteriormente, porém 

sem esquecer a interconexão entre o construído e o não construído, como 

também, sem deixar de evidenciar as relações existentes entre os homens, 

para especificar as necessidades e interesses destes no processo de produção 

da paisagem.  
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Desse modo, a conjuntura de mudanças educacionais, pós década de 

1990, privilegiam o direcionamento para a identificação empírica do papel do 

homem na construção da paisagem, em detrimento do questionamento com o 

porquê da ação de transformação da natureza pelo homem, negando os 

conflitos e contradições existentes no modo do processo de modificação do 

natural para o social. 

Assim, a definição de paisagem construída pelas reformas 

educacionais limita-se ao campo da percepção visual, a construção em si. 

“Ocorre que o em si é estéril nele mesmo, nos diz somente da obviedade, que 

não passa da imediatez, do senso comum” (SILVA, 2001, p. 3). Temos, então, 

que interrogar o em si aparente para compreendermos a paisagem do lugar 

construído, além da percepção visual; de significação móvel incluindo a marca 

das relações sociais anteriores e posteriores a sua construção. Nesse sentido, 

Silva (2001, p. 3) discorre: 

 

Qualquer lugar construído, seja ele uma casa; uma 

universidade, uma rua; um bairro; uma cidade; um estado; um 

país; um continente, guarda no seu conteúdo inúmeros traços 

da mobilidade. Esta não só diz respeito, ao fluxo de processos 

de trabalhos diversos e o que cada um deles contém, os quais 

se manifestaram, no momento da execução, como ações vivas, 

e depois se metamorfosearam em trabalho passado, em ações 

efetivas pretéritas; ou em trabalho morto, forma mais 

conhecida do trabalho cristalizado no resultado de qualquer 

ação laboriosa; como os processos sociais que vão se 

manifestar posteriormente obedecendo a funcionalidade para 

qual foi realizada [...] [a] construção.  

     

Nesse sentido, a paisagem do lugar construído envolve as relações 

sociais do pretérito e do presente, ultrapassando a unidade do visualizável, 

sendo a síntese dos demais lugares que estão contidos em uma determinada 

localidade. A paisagem “não é formada apenas de volumes, mas também de 

cores, movimentos, odores, sons, etc. (...) e a percepção é sempre um processo 

seletivo de apreensão” (Santos, 1988, p. 62). Importa então considerar as 

características culturais dos povos e os interesses envolvidos para a realização 

da leitura da paisagem. E esta será sempre a apreensão que o sujeito faz, e 

não a verdade absoluta, neutra. 



  

   144 
 

Por conseguinte, a paisagem está cheia de historicidade, de verdades 

construídas e, ao tempo, enraizadas nas histórias das pessoas, dos grupos que 

ali vivem – estando a sua compreensão muito além do imediatamente 

perceptível. Em concordância a esse pensamento, Silva, então, discorre (2001, 

p.6):  

 

A paisagem imediata, do empirismo simples é a paisagem 

senso comum, enfocada, de modo geral, em qualquer nível de 

ensino da geografia. Ela é senso comum, porque não precisa 

de nenhuma explicação científica para qualquer pessoa 

apreende-la, por está diante dos nossos olhos e podermos tocá-

la, se a imediatez for próxima. No entanto, senso comum não 

é ciência, daí a paisagem ultra sensível ter a necessidade de 

uma explicação que transcenda a empiria palpável.  

 

Sendo assim, é imprescindível que o estudo da paisagem seja profundo 

e contemple o maior número possível dos elementos os quais a formaram e 

foram responsáveis por suas constantes transformações e dinamicidade. Para 

que a análise da paisagem atinja essa compreensão, é necessário o 

entendimento de alguns elementos, os quais, conforme Santos apud 

Cavalcanti (2004, p. 99) são indispensáveis, tais como: 

 

cada tipo de paisagem é a reprodução de níveis diferentes de 

forças produtivas; a paisagem atende a funções sociais 

diferentes, por isso ela é sempre heterogênea; uma paisagem 

é uma escrita sobre a outra, é um conjunto de objetos que têm 

idades diferentes, é uma herança de muitos momentos; ela não 

é dada para sempre, é objeto de mudança, é resultado de 

adições e subtrações sucessivas, é uma espécie de marca da 

história do trabalho, das técnicas; ela não mostra todos os 

dados, que nem sempre são visíveis, a paisagem é um 

palimpsesto, um mosaico. 

 

Todavia, nas propostas ainda vigentes para a Geografia, a paisagem 

ainda limita-se à observação do visível sem levar em conta as relações entre 

o homem e o meio ocorridas no conjunto dos processos responsáveis pela 

elaboração das organizações espaciais Dessa maneira, considera a paisagem 

como elemento concreto/imediato e objetivo/produto sem salientar a atuação 

humana situada num contexto histórico-social.  
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Essa focalização na paisagem ultra-sensível (delimitada aos sentidos) 

se encontra baseada na Concepção Geográfica Tradicional que trabalha a 

paisagem como transcrição de dados sobre determinadas áreas do planeta. A 

relação homem/natureza é explicada por meio de técnicas de análise, oriundas 

basicamente da observação, da descrição e de representação de elementos 

naturais e de elementos produzidos pelos homens, prevalecendo a 

sobreposição destes e não a integração dos mesmos. Todavia, Silva (2001, p.7) 

contesta essa significação atribuída à paisagem geográfica do imediatismo e 

do empirismo simples, para uma compreensão que consiste: 

 

na superação da paisagem ultra sensível kantiana, rumo ao 

supra sensível hegeliano. Quer dizer, a paisagem ultra 

sensível, aquela que os sentidos dão conta se nega nela mesma 

para atingir o supra sensível, que só pode ser entendida pela 

intelecção acurada  

 

A paisagem sensível restringe-se à factualidade da percepção, quando 

a perpassamos, buscando uma intelecção questionadora, alcançamos a 

empiria múltipla da paisagem, ou seja, descobrimos o seu conteúdo construído 

no dinamismo da produção social.  

Para Bertrand (1995), a paisagem é um sistema que engloba ao 

mesmo tempo, o social e o natural, o subjetivo e o objetivo, o espacial e o 

temporal, a produção material e a cultural, o real e o simbólico, cuja 

complexidade constrói-se agregando o morfológico (forma), o constitucional 

(estrutura) e a funcionalidade. Por esse sentido, a análise da paisagem, supõe, 

necessariamente, a dimensão real do concreto, o objeto perceptível, e a 

representação do sujeito, que codifica a observação. O resultado desta 

observação é fruto de um processo cognitivo, mediado pelas representações do 

imaginário social, pleno de valores simbólicos. A paisagem apresenta-se assim 

de maneira dual, sendo ao mesmo tempo real e representativa (Castro, 2002, 

p.122). 

 

Neste contexto, tanto natureza como sociedade devem ser 

analisadas em suas especificidades e dinâmicas próprias, bem 

como nas suas interações. E isto só ocorrerá por completo se o 

professor garantir ao aluno o contato com uma teoria 
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geográfica que seja capaz de explicar todas as dimensões da 

produção do espaço geográfico. Até mesmo aquelas teorias 

cujos conteúdos se fazem abstratos para o aluno e que não são 

imediatamente úteis.   

 

Por outro lado, ao não buscar traduzir para o aluno, através dos 

conhecimentos geográficos, as desigualdades presentes nas sociedades 

contemporâneas, oriundas do capitalismo, pouco avança-se em direção a uma 

abordagem metodológica para o Ensino de Geografia que, efetivamente, 

instrumentalizasse os alunos “na leitura do espaço geográfico” (PEREIRA 

apud Ascenção, 2009, p.6). 

Em um viés semelhante, no narrar dos professores não há uma 

explicitação, de fato, de termos, exemplos, entre outros, que delineiem a noção 

de espaço geográfico enquanto totalidade das relações cotidianas singulares; 

das redes sociais em diferentes escalas. Em alguns momentos, a narrativa até 

principia a questão de não priorizar a adoção de um livro didático de 

Geografia limitado ao cotidiano, à experiência do aluno, contudo, são 

afirmações breves, vagas, pouco recorrentes, as quais não trazem elementos 

explicadores, clarificadores do narrar.  

Podemos perceber que, mesmo quando são realizadas críticas sobre a 

questão da ênfase das relações cotidianas, – e a “crítica” se configura como um 

momento de justificativas, de explicitação do ponto de vista, caso contrário, 

limita-se a constatações, apreciações de valor –, novamente não são 

evidenciados os argumentos, os “porquês” no narrar dos entrevistados. 

Pontuam-se afirmações casuísticas e interpretações sem um nítido respaldo 

teórico sobre a temática da negativa da utilização de um livro circunscrito ao 

imediato do aluno:  

 

 

Professor 2 - Bom, o que trata mais a Geografia do Rio Grande 

do Norte que tem como .... é...uma Geografia mais crítica, já o 

outro livro trabalha mais a temática da tendência da 

Geografia mais Tradicional. 

 

Professor 3 - Eu vejo assim, que ele tenta ser contextualizado, 

né?! Ele até consegue trazer esses textos que tem a ver com a 
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realidade dos alunos, por exemplo, que a gente trabalhou 

recentemente desse passeio pelo rio Tietê... ele tenta se 

aproximar da realidade do aluno, porém eu acho que ele... 

Bem coloquial mesmo eu vou falar... Ele enrola muito para 

chegar  no conteúdo e quando ele chega no aspecto da 

Geografia ele se resume muito, entendeu?   

 

 

Professor 5 - O referencial teórico dele...Eu acho muito 

tradicional. Muito... antigo. Não traz assim.. é... apesar de 

tratar da migração, mas uma migração muito voltada 

para...os nossos estados não são tratados não. 

 

 

No exemplos acima, a crítica sobre um livro didático limitado à 

realidade do aluno se circunscreve ao fato de que este material deixa à 

margem conteúdos específicos da Geografia, contudo, a explicação de se optar 

por um tipo de livro didático em detrimento do outro não aparece – há uma 

afirmativa, mas não se evidencia a análise e síntese do pensar narrado.  

Nesse sentido, ausenta-se, no narrar dos entrevistados, explicações 

como: a oposição a um ensino pautado apenas na realidade imediata se 

justifica por este relegar a dimensão histórico-social do cotidiano, indo ao 

encontro de uma abordagem naturalizante dos fenômenos e dos conceitos 

geográficos; ou um livro didático baseado apenas no singular, na realidade 

imediata restringe a capacidade do aluno apropriar-se de forma crítica dos 

objetos de conhecimento, visto que, a percepção individual não é um 

conhecimento científico, não é um dado objetivo, fornecendo apenas “a 

informação do que o objeto aparenta (aparência) e não o que ele representa 

função/essência)” (CAMACHO; ALMEIDA, 2008, p. 34) ou o tipo de prática 

educativa que se restringe unicamente à vivência do aluno estará formando 

indivíduos para “a realização dos objetivos iminentemente surgidos na vida 

de cada pessoa, na sua existência” (Duarte, 1996 p.206), entre outras.  

Os discursos até citam as expressões “formação de um aluno crítico, 

reflexivo”, “ensino crítico” diante das questões sociais, porém apenas são 

pontuadas as temáticas principais a serem trabalhadas, sem mencionar o 

trabalho de explicação e entendimento do cotidiano no nível da totalidade e 

nem os conteúdos da Geografia importantes na análise e interpretação da 
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realidade espacial. Assim, apesar de seus discursos, por alguns momentos, 

nos encaminharem para uma possível superação da educação tradicional, ao 

mesmo tempo, são apenas ocasiões nuances que não transgridem a lógica 

simplificadora do pensamento intuitivo e do conhecimento ligado ao 

imediatamente perceptível. 

 

Professor 1 - A seleção do livro didático pela rede pública vem 

de um ano para o outro e mesmo que você faça a escolha isso 

não quer dizer que você vai trabalhar com o livro que escolheu. 

Infelizmente. Então, a primeira coisa que eu faço é ver o 

sumário do livro, ver os assuntos... é... fazer uma análise com 

meus alunos do que eles têm interesse de aprender... mas, 

assim, o que é complicado é você não poder escolher realmente 

o livro que você vai trabalhar. Se...caso eu pudesse, os critérios 

era trabalhar, com certeza, mapas, que os alunos têm grande 

interesse, trabalhar espaço, o que seria realmente lugar... e é 

isso... as coisas mais subjetivas para o aluno. 

 

Professor 2 - O livro didático com uma temática que explora 

muito problemática, com atividade oral, questões 

discursivas... e.... algo que mexa realmente com a 

compreensão do aluno. A temática do livro é esta. Aí todas as 

atividades são trabalhadas através de... eu faço uma ligação, 

uma entre o livro e a metodologia que eu utilizo em sala de 

aula que é trabalhos através de registros, depois eu faço a 

exposição dos trabalhos, a socializo as atividades, fazendo a 

apresentação... fazendo com que os alunos apresentem o que 

eles entenderam através da atividade que foi abordada no 

livro. 

 

Professor 3 - Outro fator, às vezes, as questões que são 

propostas... algumas que... é... não dá para eles fazerem do 

livro por causa do nível deles... você termina transcrevendo 

para o quadro e alterando algumas coisas, fazendo 

adaptações... né?! Eu costumo fazer isso...aproximando do 

aluno. [...] São aspectos assim... que vão fazendo algumas 

vezes eu deixar o livro didático de lado. Né?!... Deixa eu ver 

mais alguma coisa... No momento só... mas daqui acolá eu 

tento mudar algumas coisas que são muito mecânicas... que 

não levam à reflexão nenhuma...mais ou menos isso. Mas eu 

não sou totalmente contra não.... assim eu uso e tal... acho 

proveitoso, inclusive, o manual dos professores, muitas vezes, 

tem as técnicas que eles trazem... a orientação metodológica e 

teórica de alguns livros são bem interessantes e tipo, muitas 

vezes, bem parecidas com o que gente viu na universidade. 
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Professor 4 - Considero esses.... uma Geografia voltada para o 

mais próximo da criança. Trabalhar o ambiente dela, o espaço, 

o país... a... a história da comunidade. 

[...]Então, eu trabalhei a escola, a família porque esse quarto 

ano aqui é um quarto ano especial voltado para a 

alfabetização...então, a gente tratou mais a questão da 

alfabetização... então eu trabalhei a história da comunidade, 

do bairro, o município, a família e a escola... mais voltado para 

a História juntamente com a Geografia. 

Entrevistador: E com relação ao livro didático de Geografia... 

quando você vai trabalhar os seus conteúdos que referencial 

teórico você considera? 

No livro de Geografia... eu considero os PCN, né?! Voltado 

para... que trabalha mais esse lado... os PCN.... o que é 

importante a criança saber nessa faixa etária dele, entendeu? 

Dentro dos PCN. 

Aí trabalho assim, muito a opinião deles, o que é que eles 

pensam... a... É isso. Assim, eu não trabalho com a decoração... 

com o decorar  textos. Eu trago o tema , pergunto o que eles já 

sabem, o que eles querem aprender sobre aquele tema e a 

gente vai construindo conceitos, elaborando conceitos, 

elaborando textos coletivos... definindo conceitos junto com a 

professora, junto comigo. Eu nunca... dificilmente eu já pego o 

conceito já pronto para passar para eles... para eles 

decorarem. 

 

Professor 5 - É trazer algo mais da sociedade do que apenas 

praça, estado... é trazer algo mais da sociedade. E que esteja 

próximo... o mais próximo do ponto de vista de enxergar da 

realidade de onde estou. No caso, desse estado aqui, o mais 

próximo, pelo menos que eu consiga chegar o mais próximo 

daqui, não especificamente daqui, mas o mais próximo. Esse é 

um critério que eu tenho... 

 

Dessa forma, no narrar dos professores não é a citada uma forma de 

como promover uma proposta diferente do dito “tradicional – ficou no campo 

no “não dito” – evidenciando-se uma leitura descritiva da empiria simples do 

fato. Por outro lado, quando realizamos uma reflexão e a nossa consciência 

trabalha para além do descritivo de um fenômeno, estabelecendo um novo 

limite, ou medida para ampliar o nosso conhecimento anterior, remetemos 

mais claramente para o mundo através da linguagem escrita ou falada o nosso 

conhecimento sobre algo (SILVA, 2004). Em tal perspectiva, seriam 
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possibilitadas narrativas mais detalhadas, mobilizadas pelo princípio do 

pensar dialético.   

Todavia, durante muito tempo o pensamento determinista, 

mecanicista e formalista foi o vigente, ainda temos resquícios uma consciência 

voltada mais o descritivo. Consequentemente, temos uma dificuldade em 

superar o discurso da crítica ao “tradicional” para consolidarmos uma 

mudança qualitativa. Tendemos a permanecer na prática pedagógica 

determinada pela estruturação formal do livro didático de cada disciplina, no 

ato meramente operativo e casuístico de transmissão dos conteúdos escolares 

veiculados nos livros didáticos, sem nenhuma reflexão sobre as concepções 

teórico-metodológicas contidas nestes. Essa atribuição vem sendo 

historicamente defendida por grupos minoritários que detém a hegemonia da 

definição dos critérios para selecionar os conteúdos das disciplinas escolares 

sem a participação dos professores, considerados apenas como sujeitos 

reprodutores dos saberes construídos por outros. Discorrendo sobre essa 

relação, entre o conteúdo e livro didático, Santomé (1998, p. 104) afirma: 

 

[...] Surge uma forma especial de conhecimento que é o 

conhecimento acadêmico, que por sua vez é embalsamado nos 

livros-textos com a intenção de fazer o corpo docente 

economizar trabalho, com uma pretensão de neutralidade 

ideológica. Desta maneira ocorre uma ocultação do significado 

desse conhecimento, favorecida pelo fato de impedir ou não 

forçar uma comprovação desse mesmo saber na experiência 

diária.   

 

Esse significado “estático e universal” que comumente é atribuído ao 

conteúdo escolar desconsidera o currículo como um espaço de tomada de 

decisões, limitando a prática docente ao repasse de matérias escolares. O 

currículo torna-se essencialmente técnico, voltado apenas para a prescrição 

de conteúdos hierarquizados, sendo estes legitimados nos livro didáticos. O 

conhecimento é, portanto, ensinado sem estabelecer uma relação com a 

dinâmica da prática social. Nesse sentido, a expressão desse currículo 

acadêmico técnico-linear19 é permeada pela neutralidade da racionalidade 

                                                           
19 “A expressão desse currículo acadêmico técnico-linear é permeada pela neutralidade da 

racionalidade instrumental acrítica, que se apresenta como se fosse livre de valores e 
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instrumental acrítica, que se apresenta como se fosse a-histórica, em que os 

conteúdos escolares praticamente, se restringem ao que está presente nos 

livros didático.  

No campo da Geografia escolar não é diferente, e por muito tempo os 

conteúdos de ensino limitaram-se a descrição de uma realidade fragmentada, 

superficial e desvinculada da prática social, restringindo-se aos saberes 

veiculados nos livros didáticos. 

Sendo assim, a Concepção Geográfica Tradicional privilegia a 

descrição neutra de fatos e da paisagem natural, sem jamais se dar conta da 

ação do homem e das relações estabelecidas entre eles como produtor dos 

lugares. Consiste, portanto, na delimitação de regiões através da enumeração, 

classificação e descrição exaustiva de seus aspectos visíveis, como algo que 

sempre esteve lá, por razões óbvias, sem nenhum questionamento acerca 

deles, pois são tratados como coisas verdadeiras. Essas características 

também se repercutiram no processo didático-pedagógico da Geografia 

escolar, limitando o ensino-aprendizagem à descrição, à enumeração e à 

classificação de fatos do campo físico, humano e econômico. “Discurso 

descritivo, até determinista, a Geografia na escola elimina, na sua forma 

constitutiva, toda preocupação de explicação. A primeira preocupação é 

descrever em lugar de explicar; inventariar em lugar de analisar e de 

interpretar” (BRABANT, 1989, p.18). 

O ensino marcado por essa visão é consistindo na mera memorização 

e repetição dos conceitos elaborados a partir de uma ciência, não dando lugar 

às discussões de cunho humano/social, deixando clara a ênfase da carga 

naturalista e empirista de cunho positivista.  

Decorrente dessa prática, a Geografia escolar, segue no processo de 

ensino-aprendizagem, um modelo pedagógico curricular conteudístico e, 

bastante padronizado que deixa à margem a consciência crítica sobre as 

contradições, disfunções e tensões existentes na sociedade; a percepção do 

                                                           
anistórica, em que a participação dos educandos e educadores se restringe à observação e 

contemplação passiva de representações contraditórias da realidade presentes em livros 

didáticos [...]” (SILVA, 2004, p. 20)    
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espaço como movimento construído pelos homens segundo seus interesses, 

valores e o questionamento e confronto da base estrutural e da natureza da 

ordem social. 

Essa situação acaba sendo “reforçada pelos contornos bem definidos 

que cumpre o livro didático” (OLIVEIRA, 2006, p.13) que, ainda nos dias 

atuais tem resquícios do discurso positivista, traz uma visão fragmentada, 

superficial e estática da realidade. A tradição do discurso positivista ainda 

repercute tanto no processo didático-pedagógico da Geografia escolar, como 

na produção dos livros didáticos de Geografia. Barbosa (2007, p.8) sobre essa 

discussão expõe que:  

 

Os livros didáticos [...] por muitas décadas acompanharam a 

abordagem tradicional na “missão” de transmitir o 

conhecimento. Ainda hoje, há uma forte tendência desta 

abordagem tradicional ora pelos professores ora pelos livros 

didáticos de Geografia.  

 

Sendo assim, os conteúdo dos livros didáticos de Geografia 

fundamentados pela égide desse método científico reforçam uma visão 

fragmentada e superficial da relação homem-natureza-sociedade-cultura, 

limitando-se a 

 

 

dados isolados da sua gênese, do seu processo, da sua própria 

história. Apresentam-se como ‘radiografias’, ‘retratos’ sem 

cenário, sem perspectiva outra que não seja a da linearidade, 

de forma a estabelecer relações regulares que tendem a um 

sentido hipoteticamente colocado  

(PEREIRA, 2001, p.135) 

 

Todavia, vale ressaltar que a Concepção Geográfica Tradicional 

deixou um legado importante de contribuições nos estudos dessa área do 

conhecimento. Moraes (1999, p. 91-92), destaca três importantes colaborações 

para a produção do pensamento geográfico: 

 

Em primeiro lugar a Geografia Tradicional deixou uma 

ciência elaborada, um corpo de conhecimentos sistematizados, 

com relativa unidade interna e indiscutível continuidade nas 

discussões. Deixou fundamentos, que mesmo criticáveis, 

delimitaram um campo geral de investigações, articulando 
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uma disciplina autônoma [...]. Em segundo lugar, a Geografia 

Tradicional elaborou um rico acervo empírico, fruto de um 

trabalho exaustivo de levantamento de realidades locais [...]. 

E, finalmente, o pensamento tradicional da Geografia 

elaborou alguns conceitos (como território, ambiente, região, 

habitat, área etc) que merecem ser rediscutidos. 
 

É inegável a contribuição dos estudos positivistas para a consolidação 

da Geografia enquanto ciência, elaborando um amplo acervo de dados 

significativos para as pesquisas posteriores. Contudo, como já viemos 

mencionando, no Positivismo, a Geografia aborda os fatos como se fossem 

apenas elementos existentes da superfície terrestre, e não uma materialidade 

da ação humana. Nesta perspectiva, os princípios e conceitos advindos da 

Geografia Tradicional perduraram durante muitas décadas na Geografia 

escolar e ainda hoje são executados em sala de aula pelos professores como 

marca significativamente das suas práticas docentes. 

Nesse sentido, a proposta de ensino-aprendizagem de matriz 

humanística entra em ascensão como forma de oposição ao dito “tradicional”, 

advogando que a identidade, a subjetividade, a inter-subjetividade, a cultura 

podem e devem fazer parte da elaboração e da propagação de estudos, de 

conhecimento de um modo geral. Por essa perspectiva, a Geografia de base 

humanista-fenomênica emerge-se inegavelmente como alternativa palpável 

da valorização da subjetividade, relevando que o sentimento e as emoções 

devem ser incluídos na realização dos conhecimentos e saberes.  

No entanto, a ascensão dessa abordagem, sobretudo nos países da 

América Latina, também trouxe consigo a exigência de uma educação escolar 

voltada apenas para o desenvolvimento da racionalidade instrumental, 

desprezando importantes aspectos da cultura universal, indispensável para a 

formação do indivíduo e da cidadania, isto é, esvaziou teoricamente o ensino 

e consequentemente, exauriu a perspectiva histórico-social do indivíduo. Tal 

dinâmica adveio porque para os múltiplos elementos da realidade tornarem-

se visíveis e compreensíveis ao aluno, é necessária a mediação de um saber 

mais elaborado que o saber cotidiano. É o contato do aluno com o corpo teórico, 

especificamente, o da Geografia, em sua totalidade que lhe permitirá 
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questionar e enxergar as limitações de sua realidade, ultrapassando assim a 

simples constatação do óbvio. 

Todavia, o professor, diante da expectativa de realizar um ensino 

voltado à realidade do aluno passou a restringir os estudos da realidade 

espacial à análise unicamente de fatos vivenciados imediatamente pelo aluno 

e, também a secundarizar a transmissão de conteúdos da Geografia 

importantes na análise e interpretação da realidade espacial. 

Outra circunstância presente na conjuntura das propostas 

educacionais pós década de 1990 –advinda conjuntamente desse preterimento 

da conjuntura histórico-social – e congênere ao narrar dos professores, é a 

superficialidade conceitual no trabalho da Geografia escolar, a não 

explicitação do modo como seus métodos de investigação devem ser utilizados, 

sugerindo tendências claras de indefinição teórico-metodológica.  

Há superficialidade e as dissonâncias conceituais nos documentos 

oficiais para o ensino de Geografia que se traduziram em lacunas 

“dificultadoras” do entendimento da significação da ciência geográfica pelos 

professores em sala de aula. “Tal fato certamente contribui para o 

esvaziamento teórico-metodológico dessa proposta curricular, assim como a 

sua falta de clareza também dificulta a transposição dessa proposta curricular 

ao nível pedagógico” (MARTINEZ, 2003, p.100). Martinez (2003) afirma que 

essa superficialidade dos conceitos, a falta de rigor teórico “pode levar a um 

entendimento equivocado do que seja a Geografia, das categorias e conceitos, 

métodos e objetos de estudos que são próprios dessa ciência”. 

Essas superficialidades conceituais, por exemplo, podem ser 

observadas em várias afirmações dos PCN de Geografia, como na discussão a 

respeito do conceito de imaginário, na qual, não é explicitado o ponto de vista 

teórico adotado.  Na teoria do conhecimento, tal conceito apresenta duas faces, 

podendo tanto auxiliar o conhecimento da verdade, quanto se apresentar 

como um risco para se atingir o verdadeiro conhecimento (CHAUÍ, 2000), ou 

seja, há o “imaginário” que auxilia na aquisição de conhecimento, pois permite 

criar (imaginar), por meio do pensamento, a imagem de um fato, fenômeno ou 

processo e, ao contrário, existe o “imaginário”, chamado reprodutor, que: 
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[...] desvia nossa atenção da realidade, ou que serve para nos 

dar compensações ilusórias para as desgraças de nossas vidas 

ou de nossa sociedade, ou que é usado como máscara para 

ocultar a realidade. O imaginário reprodutor (nas ciências, na 

Filosofia, no cinema, na televisão, na literatura, etc.) bloqueia 

nossa realidade, mas dando a ela aspectos sedutores, mágicos, 

embelezados, cheios de sonhos que já aparecem realizados e 

que reforçam nosso presente como algo inquestionável e 

inelutável. É um imaginário de explicações feitas e acabadas, 

justificador do mundo tal como ele parece ser. Quando esse 

imaginário é social, chama-se ideologia (CHAUÍ, 2000, p.136). 

 

Nesse sentido, o fato dos PCN não explicitarem o seu referencial 

teórico quanto ao conceito de imaginário, elaborando a distinção apontada 

acima, demonstra a abordagem superficial da proposta, reforçando ainda 

mais a existência das lacunas teóricas. 

O trabalho superficial de alguns conceitos também encontra-se nas 

discussões da relação campo-cidade, na quais há um enfoque das diferenças 

culturais, do imediato perceptível nas relações campo-cidade em detrimento 

das relações ao modo de produção capitalista e das estratégias de ruptura com 

a lógica do capital. Por exemplo, no trecho, “A configuração territorial 

igualmente pode ser tratada, pois as relações entre as paisagens urbanas e 

rurais estão permeadas por decisões político-administrativas [...]” (BRASIL, 

2001, p.140), só é possível apreender que existe uma concepção territorial 

submetida apenas aos poderes jurídico-políticos, pois em nenhum momento 

mencionam a influência do capital na produção desses espaços. Neste sentido, 

negligenciam uma questão básica da produção do campo no século XXI, ou 

seja, que possuímos de um lado o capital internacionalizado na forma do 

agronegócio exportador e, do outro lado, os camponeses (assentados, 

acampados, sem-terra, assalariados etc.), formando os movimentos sociais do 

campo na luta pela/na terra. 

Também não mencionam a relação dialética existente entre campo-

cidade produto da lógica desigual e contraditória/combinada que nos fala 

Oliveira (1999), isto é, campo-cidade forma uma totalidade na diversidade. 

Assim, a junção desses espaços antagônicos se faz a partir da existência de 
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trabalhadores urbanos trabalhando na indústria no campo e, do outro lado, 

das lutas pela/na terra empreendidas na cidade. 

Assim sendo, essa nossa sucinta explanação sobre o contexto das 

reformas educacionais pós década de 1990, especificamente da Geografia, não 

foi aleatória: é nesse contexto, invariavelmente, que estão inseridas as 

concepções dos sujeitos da pesquisa sobre o livro didático de Geografia. Desse 

modo, a procura pelo contexto de constituição desse referencial curricular, 

permitiu-nos uma melhor interpretação dos acontecimentos relatados, pois 

toda concepção se configura em determinado tempo e lugar de uma 

conjuntura histórica. 

Apresentamos, então, a fim de uma melhor compreensão da 

especificidade de cada concepção dos professores sobre o livro didático de 

Geografia, o quadro-síntese a seguir:  

 

 

PROFESSORES 

 

CONCEPÇÃO DE LIVRO DIDÁTICO DE GEOGRAFIA 

 

 

 

 

Professor 1 

 

O livro didático de Geografia configurou-se como prestígio de 

legitimidade e pelo discurso do saber definido, ou seja, é o manual é 

institucional e está à disposição do professor para guiá-lo no trabalho 

pedagógico: o que o livro diz se converte em verdades, e isso autoriza o 

professor, a partir de seu lugar também institucionalmente marcado, a 

desempenhar um papel de mediador entre o que propõe o material 

didático e os alunos. 

 

 

Professor 2 

 

O livro didático de Geografia enquanto espaço veiculador do 

conhecimento observável e mensurável, decorrente da ciência objetiva, 

apresentando, assim, uma limitação no tratamento dado às categorias 

de análise geográfica.  

 

 

 

Professor 3 

 

O livro didático de Geografia definido como espaço de predominância da 

transmissão dos conteúdos geográficos. Seu objetivo é descrever o melhor 

possível, com maior plenitude e exatidão.   

 

 

 

 

Professor 4 

 

O livro didático de Geografia como um lugar que expõe uma visão 

fragmentada da relação homem-natureza-sociedade e uma limitação no 

tratamento dado às categorias de análise geográfica. Sua linguagem 

afirmativa só é mantida quando se sustenta pela verdade do 

imediatamente perceptível. 
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QUADRO nº1 – As concepções dos professores sobre o livro didático de 

Geografia. 

 

O narrar dos professores traz consigo a superficialidade conceitual, 

relevando justificativas embasadas mais no senso comum e na intuição do que 

propriamente sobre o viés teórico-metodológico professado. Por exemplo, 

apesar de demonstrarem-se insatisfeitos com o livro didático de Geografia dito 

Tradicional, não mencionam claramente o que falta em tal material e quando 

questionados sobre o referencial teórico do livro didático de Geografia 

utilizado, evidenciam imprecisão em afirmar objetivamente. Assim, insistem 

em fazer afirmações genéricas e superficiais sobre a utilização do livro 

didático de Geografia, tais como: “Eu acho muito tradicional. Muito... antigo” 

(transcrição 5); “uma Geografia voltada para o mais próximo da criança” (transcrição 

4); “Eu gosto de trabalhar de forma contextualizada” (transcrição 3); “uma Geografia 

mais crítica” (transcrição 2); “o conhecimento prévio do aluno” (transcrição 1). No 

entanto, os professores não conseguem dizer exatamente qual é o referencial 

teórico-metodológico veiculado nos conteúdos escolares dos livros didáticos 

adotados em sala de aula e na sua prática docente. Apoiados nessas 

justificativas e nessa percepção da realidade, os professores tendem a adotar 

posturas, discursos, decisões e escolhas de caráter puramente pragmático e 

imediatista.  

Todavia, é justamente essa compreensão dos pressupostos teóricos 

que norteiam tanto a matéria escolar da qual trata o livro, como as questões 

 

 

Professor 5 

 

O livro didático de Geografia enquanto objeto que não permite a 

compreensão do real para além do senso-comum, havendo assim, uma 

limitação no tratamento dado às categorias de análise geográfica. 

 

 

 

 

Os professores na 

totalidade 

 

Uma concepção de livro didático de Geografia em que os aspectos 

descritivos do real, em contraposição de perspectivas que situam o 

sujeito enquanto ser sócio-histórico, tornam-se evidentes, procurando 

estabelecer vínculos factuais apenas na experiência imediata (a 

experiência de vida, o espaço vivido, as representações da vida cotidiana, 

entre outros). Transmite, assim, uma imagem sensório-perceptiva dos 

fenômenos, havendo superficialidade no desenvolvimento das bases 

conceituais dos conhecimentos geográficos.  
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de educação e aprendizagem, o potencial possibilitador de uma utilização 

crítica e propositiva do livro didático e do desenvolvimento do papel da posição 

de sujeito do professor na sua tarefa docente. 

Adiciona-se a esses fatores, o cenário contemporâneo no qual a 

transferência de responsabilidades do professor para o livro didático vem se 

destacando como um aspecto também contribuinte para a superficialidade 

conceitual no trabalho com a Geografia. Ao nos concentrarmos 

especificamente na questão deste material para o ensino de Geografia, o 

discurso corrente, é o do “livro didático, como um elemento altamente 

valorizado, transformado em um instrumento essencial da atividade docente”, 

por conseguinte, em tal conjuntura as reflexões sobre o viés teórico-

metodológico da Geografia no espaço escolar são deixadas à margem – 

circunstância advinda, sobretudo, com processo de depreciação da função 

docente, uma vez que,  

 

a necessidade de recrutamento mais amplo e menos seletivo 

de professores, resultado da democratização do ensino e da 

multiplicação de alunos dela decorrente, vai conduzindo ao 

rebaixamento salarial e consequentemente, a precárias 

condições de trabalho, como também a uma formação 

profissional deficiente, tudo isso constituindo uma situação 

que obriga os professores a buscar estratégias de facilitação 

de sua atividade docente – uma delas é transferir ao livro 

didático a tarefa de preparar aulas e exercícios (SOARES, 

1996, p. 11). 

 

A análise da história e das políticas nacionais para o livro didático 

ratificou-nos esse processo de “didatização” do conteúdo dos manuais 

escolares associado à redução das funções socialmente delineadas como 

exclusivas do professor. Os primeiros manuais escolares, praticamente, só 

possuíam textos, consequentemente, cabia ao professor a responsabilidade de 

como trabalhar didaticamente o texto, elaborar questões e exercícios. 

Posteriormente, os livros didáticos passaram a adquirir o “livro do professor”, 

com explicações sobre cada capítulo, orientação pedagógica, procedimentos de 

ensino e as respostas dos exercícios propostos, sistemática esta que foi 
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esfacelando gradativamente a autoria e autonomia do professor para 

desenvolver estratégias didáticas.  

Em decorrência disso, o transcurso da história foi afigurando o atual 

contexto de utilização e produção dos manuais escolares, no qual comumente 

encontramos livros didáticos com roteiros detalhadamente apresentados, 

“contendo as respostas corretas, material suplementar e até mesmo sugestões 

de provas; tudo feito para “ajudar” o trabalho do docente e evitar possíveis 

falhas na condução do ensino [...]” (WITZEL, 2002, p. 22). Tal conjuntura 

respaldou-se pelas ações governamentais vigentes até a década de oitenta, as 

quais, inseridas em uma política altamente centralizadora, se resumiram a 

uma série de decretos-lei e de iniciativas do governo com decisões, na maioria 

das vezes, partidas de um único órgão (CNLD, COLTED, INL, FENAME, 

FAE). Ora, nesse cenário, “o professor, um dos principais usuários do livro, 

não participava seja dos processos decisórios do sistema educacional, em 

geral, seja das discussões sobre o livro didático, em particular”. 

Um dos pontos constantes encontrado em todas as narrativas da 

nossa pesquisa direciona-se para esta questão da não participação efetiva dos 

docentes nas decisões sobre o livro didático. Nas narrativas foi recorrente a 

crítica sobre o processo de escolha e solicitação dos manuais escolares, 

sobretudo, quanto ao quesito do envolvimento dos professores na decisão final 

quanto à seleção dos livros. Desse modo, nem sempre, segundo a manifestação 

dos professores entrevistados, a escolha correspondeu a um processo 

participativo e democrático: 

 

 

Professor 1 - A seleção do livro didático pela rede pública vem 

de um ano para o outro e mesmo que você faça a escolha isso 

não quer dizer que você vai trabalhar com o livro que escolheu. 

Infelizmente. 

 

 

Professor 2 - Tem também o problema da seleção dos livros 

didáticos. Nunca é o que eu escolhi. 

 

Professor 3 - Em relação a minha prática, eu já passei duas 

vezes pela experiência da escolha do livro, né?! E o que eu 

percebi, isso depois que eu fiz o curso ministrado pelo FNDE, 
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a distância... na modalidade a distância, falando sobre essas 

orientações para a escolha do livro...e ao meu ver, pela minha 

experiência que eu tive sobre o livro, o que eu percebi que 

ações são muito aligeiradas... são muitas vezes feitas de forma 

tão apressada que a pessoa não tem tempo para parar de fato 

para analisar os livros e é tanto livro que chega que a gente 

termina escolhendo um livro que só quando recebe de fato que 

a gente percebe que aquele não era o livro mais adequado... 

que não era pra ser escolhido para aquela turma. 

 

Professor 4 - Esse ano não porque lá em Natal eu estou 

trabalhando um projeto e aqui a gente trabalha, tá 

trabalhando sem o livro. Então, eu trabalhei a escola, a 

família porque esse quarto ano aqui é um quarto ano especial 

voltado para a alfabetização...então, a gente tratou mais a 

questão da alfabetização... então eu trabalhei a história da 

comunidade, do bairro, o município, a família e a escola... mais 

voltado para a História juntamente com a Geografia...Prefiro 

assim sem livro....até porque nem sempre chega o livro 

escolhido. 

 

Professor 5 - Eu tenho dificuldades com o livro didático de 

Geografia no sentido de... ainda  não enxergo neles... é...temas 

de grande importância para as crianças. A gente procura 

livros. Há uma diversidade grande. Melhorou hoje em dia. Há 

uma diversidade grande dos livros que chegam nas escolas 

para serem escolhidos. Só que tem algumas restrições. Você 

não pode escolher o livro de Geografia de uma editora, o livro 

de História de outra editora, o livro de Português... Você tem 

que fazer blocos. E às vezes aquele livro nem sempre é o mais 

interessante porque o de Português de uma editora é bom, mas 

o de História não é, o de Geografia é um pouco melhor. A gente 

não pode ainda fazer essas escolhas do jeito que a gente quer. 

 

 

Esse exemplo é um indicativo da inadequação do modo como tem 

transcorrido a escolha de Livros Didáticos nas escolas: a decisão final quanto 

à seleção dos livros raramente cabe a quem vai de fato utilizá-los. Três causas 

foram detectadas para esse paradoxo: a) as Secretarias de Educação ou as 

coordenações pedagógicas tomam a si essa prerrogativa; b) a rotatividade dos 

docentes nas escolas e nas séries de atuação faz com que os professores 

acabem opinando sobre livros que não vão usar, porque na ocasião do uso 

efetivo já estão noutra escola, ou atuando em outra série; c) o desencanto geral 
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com o processo acaba gerando desinteresse, indiferença ou até resistência 

entre o professorado, que, afinal, chega a sonegar sua participação.  

Assim, conforme observamos nas entrevistas narrativas, parece não 

ter havido uma inclusão efetiva dos professores, a qual promovesse uma 

escolha mais consciente do LD. Critérios não foram estabelecidos e algumas 

questões importantes foram desconsideradas, como a reflexão sobre a 

organização didática e metodológica dos livros, tanto no aspecto dos 

referenciais veiculados por meio dos conteúdos escolares, como também, da 

compreensão dos pressupostos teóricos que fundamentam a natureza da 

disciplina sistematizada. 

Nesse sentido, consequentemente, o professor vai deixando de 

conhecer e estudar as teorias aplicadas à Educação; as concepções teóricas 

sobre ensino-aprendizagem; os métodos e as estratégias de ensino-

aprendizagem; os paradigmas inseridos na ação docente; o contexto sócio-

histórico-cultural-político envolto nas práticas escolares etc., em suma, 

aspectos significativamente possibilitadores de uma compreensão mais ampla 

sobre o significado da docência e de uma fundamentação sobre a prática de 

forma consistente vão sendo deixados à margem – a superficialidade 

conceitual já citada no nosso texto. Importa salientar que tais questões – 

sejam elas presumidas ou não, implícitas ou explícitas – norteiam o 

julgamento posterior do professor quanto à adequação das obras recebidas e 

regulam as condições de uso dos livros didáticos no espaço escolar.  

Essas lacunas na utilização do livro didático no Brasil, como já 

citamos, decorrem, sobretudo, do decurso da história de uma política 

educacional “autoritária, burocrática e centralizadora que, por força da 

própria ideologia que a sustenta, exclui o professor de todas e quaisquer 

decisões sobre a problemática do ensino e, consequentemente, do livro 

didático”. A esse respeito Oliveira (1984, p. 65) ressalta que “os custos de um 

processo centralizador em matéria de educação fazem-se sentir na defasagem 

entre a decisão e sua execução, já que a responsabilidade de seleção do 

material a ser usado fica a cargo de outros que não os que diretamente o farão: 

os professores”.  
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Sob esse prisma, Freitag (1989) ressalva que os professores acabam 

tornando-se “escravos” do livro didático, pois quando limitam o exercício da 

sua gestão de ensinar/aprender aos conteúdos veiculados nos livros didáticos, 

sem fazer uma análise reflexiva da dimensão ideológica perpassada nos 

manuais escolares, encontra-se sujeito à reprodução mecanicista e funcional 

de informações. Assim, ao invés de utilizarem o livro 

didático como instrumento de contribuição para o desenvolvimento da 

autonomia, do senso crítico e de contra-ideologia, tornam-

no roteiro principal, ou exclusivo, do processo de ensino-aprendizagem.  

Em contrapartida, a transformação ou construção do livro didático 

para instrumento facilitador do trabalho pedagógico, inclui, antes de tudo, 

reflexões constantes por parte dos professores sobre o papel deste material na 

sociedade, pois como afirma Freitag (1989), a problemática que envolve o livro 

didático perpassa o sistema educacional e, consequentemente está 

relacionado com as estruturas do Estado, da economia (mercado) e da 

indústria cultural, isto é, o professor deve buscar vários momentos de 

reflexão, como a compreensão da história social da disciplina que leciona para 

entender a sua natureza específica; a análise das mudanças/transformações 

ocorridas no interior das disciplinas escolares, a percepção da maneira pela 

qual as diversas práticas culturais e sociais estão sempre influenciando na 

produção de conhecimento, entre outros. Assim, terá condições teóricas para 

refletir sobre os conceitos que embasam os conteúdos escolares veiculados nos 

livros didáticos. 

Portanto, as ideias dos professores expressas nas entrevistas 

narrativas da nossa pesquisa confirmam a conjuntura de indefinição e 

superficialidade teórico-metodológica sobre o livro didático de Geografia, 

cujas concepções ficaram restritas aos seus aspectos descritivos, evidenciando 

a ausência de atribuições de significados pertinentes a uma reelaboração 

teórica do narrar produzido, como também, de questionamentos dos princípios 

organizadores das concepções sistematizadas. Desse modo, as ideias 

apontadas pelos professores em foco, restringiram-se à enumeração dos 

aspectos característicos do fenômeno em questão – o livro didático de 
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Geografia – na sua superficialidade, isto é, não expressaram elementos que 

possibilitassem ver as concepções numa perspectiva macro, destacando-se 

mais as explicações das partes e das percepções isoladas, do que níveis mais 

abrangentes de generalidade do referido objeto de estudo. 

Todavia, podemos salientar que outros elementos só são visíveis 

quando produzimos compreensões que situam o sujeito enquanto ser sócio-

histórico; trabalhando os antagonismos inerentes à sua atividade pensante, 

fazendo-os dialogar e complementar a sua narrativa não apenas com 

explicações das partes, pois estas, ainda que as vejamos com clareza e 

distinção, apenas “desdobram, separam, especificam. Computam dados” 

(LORIERI, 2008, p. 67). Por outro lado, como enfatiza Lorieri (2008, p. 67),  

 

 

 A compreensão re-junta; religa; busca as relações (nem 

sempre consideradas): relações das partes entre si; das partes 

com as totalidades; das totalidades com as partes; e das 

totalidades com as relações das partes entre si e destas 

relações das partes entre si com as totalidades.  

 

Assim, as explicações das partes aproximam-se do pensamento fixo, 

isolado, linear e, consequentemente, afastam-se da apreensão da totalidade 

da realidade, marginalizando o incerto, o oposto, o diferente, fixando-se em 

ideias absolutas. As falhas e carências do pensamento surgem quando entre 

estas atividades concorrentes e complementares há uma exclusão de um 

processo por seu opositor. Por outro lado, o bom pensar gera-se, ou “autogera-

se [...] a partir de um dinamismo dialógico ininterrupto, formando um circuito 

reflexivo [...].” (Morin, p. 203). Nesse sentido, evidenciamos que os professores 

foram capazes de elaborar sentidos e significados mais tipicamente 

explicativos, expositivos sobressaindo mais a apreensão superficial do 

fenômeno, o senso-comum, do que reflexivos da representação 

(função/essência) da concepção.  

Ressaltamos que essa forma de caracterizar as concepções dos 

professores não significou “considerá-las fechadas e isoladas, tampouco 

estabelecer hierarquia valorativa entre elas. Não podemos esquecer que a 
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concepção integra a relação sintética e dialética significante / significado / 

referente” (FERREIRA, 2007), isto é, as diferenciações de concepção, embora 

distintas, são intercambiantes. Assim, “encontramos concepções descritivas e, 

ao mesmo tempo, mais ou menos circunscritas e, de certa forma, 

transformadoras” (FERREIRA, 2007). Buscamos assim, com tal percepção, 

evitar pensamentos simplificados, isolados, os quais limitariam a nossa 

pesquisa a uma análise redutora, disjuntiva, impedindo a compreensão da 

unicidade do real e da capacidade de concebê-lo. 

Por outro lado, mesmo cientes da dificuldade de estabelecer limites 

precisos na distinção das concepções, a nossa discussão também compreende 

que indivíduo e sociedade expressam uma maneira específica de pensar, 

histórica e socialmente situada, isto é, das narrativas individuais dos 

professores há um contexto histórico mais amplo, nos possibilitando dentre as 

trajetórias narrativas individuais delinear uma concepção-síntese – cada 

professor apresenta aspectos comuns dentro de um grupo particular de 

professores com quem compartilha uma mesma história. “Toda vida humana 

se revela, até nos seus aspectos menos generalizáveis, como a síntese vertical 

de uma história social” 

Assim, entre as singularidades de cada entrevista narrativa, 

encontramos uma totalidade sintética: a de uma concepção descritiva sobre o 

livro didático de Geografia, sustentada pela indefinição, superficialidade 

teórico-metodológica no desenvolvimento das discussões desta área de ensino 

e pela permanência da Geografia Tradicional no fazer docente. De forma que 

ao falarem da história com o livro didático de Geografia, todos citaram a 

realização de um fazer docente dito diferente do tradicional, defendendo um 

conhecimento geográfico significativo para o aluno; de outro, mas de forma 

concomitante, reproduziram o discurso pedagógico tradicional, ao não 

considerarem a compreensão da dinâmica histórica e social da realidade; 

apenas explicitando e enfatizando a questão de um ensino de Geografia cujos 

conteúdos teóricos se mostrassem relacionados com a realidade imediata do 

aluno, porém sem esclarecer como tal propósito é efetivado em sala de aula. 
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Tal circunstância de dualidade trouxe consigo a questão da 

imprecisão, por parte dos professores, de uma definição de um instrumental 

conceitual e operacional no trato da disciplina de Geografia, predominando, 

essencialmente, explicações intuitivas nas indagações relacionadas a 

fundamentação teórico-metodológica dos livros didáticos desta área do 

conhecimento. Houve assim, inexatidão terminológica acerca dos conceitos da 

Geografia, até a integração de correntes de pensamento díspares, gerando 

pluralidade e dissonâncias teóricas. Consequentemente, uma Geografia vista 

a partir de informações superficiais, repercutiu numa percepção dos 

fenômenos sociais e naturais de forma simplificada, refletindo uma visão 

determinista, que não corresponde à produção científica da Geografia atual. 

Por outro lado, mudanças significativas e consistentes no fazer 

docente dependem de um discernimento teórico, o qual para além de situar a 

ação da sala de aula ao nível dos fundamentos epistemológicos, ontológicos e 

metodológicos, contribui para a indispensável clarificação conceptual sobre 

que práticas se deverão apoiar e desenvolver. Mudar e melhorar práticas de 

ensino implica que o significado da teoria seja claro para os professores. 

É importante esclarecer que, embora nas narrativas haja a presença 

desses aspectos antagônicos em seus dizeres, eles não são blocos estanques, 

separados, traçados de modo definitivo, como se de um lado houvesse o 

discurso progressista e de outro, de maneira oposta, o discurso tradicional. 

Até porque, como assevera Courtine; Marandin (apud MAINGUENEAU, 

1989, p.112.):   

 

O fechamento de um formação discursiva é 

fundamentalmente instável, ela não consiste em um limite 

traçado de forma definitiva, separando um exterior e um 

interior, mas se inscreve entre diversas formações discursivas 

como um fronteira que se desloca em função dos embates da 

luta ideológica.   

 

Com efeito, os dois aspectos díspares depreendidos nas narrativas dos 

professores são interligados, embora mantenham entre si uma relação 



  

   166 
 

polêmica no sentido de que cada uma deles só se definem pela negação das 

unidades de sentido construídas pela outro.  

Depreendemos, então, das narrativas dos entrevistados sobre o livro 

didático de Geografia uma totalidade sintética: elas nos revelaram a 

predominância de uma concepção descritiva, uma vez que as suas 

experiências, os seus conhecimentos prático espontâneo são referidos de modo 

desarticulado da reflexão teórico-prática. Essa reflexão “é possível quando o 

sujeito, o professor, tem uma base de conhecimentos (práticos e científicos) 

sobre os quais pode refletir”, isto é, quando para além da experiência concreta 

do sujeito em particular, o professor articula a ‘cultura objetiva’, as teorias da 

educação nas situações concretas do fazer docente. “Assim, a teoria, além de 

seu poder formativo, dota os sujeitos de pontos de vista variados sobre a ação 

de forma contextualizada”, pois amplia as perspectivas de análise ao 

proporcionar reflexões sobre os contextos históricos, sociais, culturais, 

organizacionais etc.  

Corroborando com essa ideia, Oliveira (1996, p.63) afirma que, “a 

relação do homem com sua realidade social não é imediata, mas mediatizada 

pela apropriação do conhecimento científico”. Em perspectiva semelhante, 

Duarte (1993), ao teorizar sobre o processo de formação do indivíduo, afirma 

que é o contato do indivíduo com o saber sistematizado, compreendido pela 

Arte, pela Filosofia e pela Ciência, que irá elevar a sua consciência ao nível 

do desenvolvimento intelectual atingido, até então, pelo gênero humano. 

Segundo esse autor, este processo promove transformações significativas na 

consciência do indivíduo, o que é fundamental para a existência de um 

indivíduo livre e gerador do seu próprio destino. 

Sendo assim, o pensamento teórico revela as leis de movimento do 

fenômeno, no processo de análise de suas relações em um sistema. Quando as 

transformações do objeto se referem às mudanças externas deste, temos ainda 

uma forma empírica do saber, delimitando-se à comparação, classificação, 

catalogação dos objetos e fenômenos por meio de abstrações dos seus aspectos 

imediatamente perceptíveis. Quando o conhecimento de uma transformação 
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responde o porquê de determinado resultado, colocando-o enquanto atividade 

situada, tem-se o pensamento teórico. 

Por conseguinte, na constituição do pensamento teórico as ações 

individuais devem ser interpretadas tendo em conta questões as quais não 

estão imediatamente presentes na situação, nem contidos exclusivamente nas 

pessoas atuantes nessas circunstâncias, isto é, na análise das práticas 

humanas é preciso considerar os fatores do contexto sócio-histórico em razão 

de que estas são ações socialmente situadas. Predispõe-se, assim, uma 

dinâmica de análise das singularidades que as impedem de cristalizarem-se 

no tempo ou significarem literalmente enunciados. 

Nesse sentido, sendo o professor ser histórico e cultural, sua ação, 

para além da individualidade pessoal, é permeada por um conjunto de fatores 

que o constitui enquanto sujeito de um contexto social. Esses fatores, em seu 

conjunto, contemplam valores, crenças, atitudes, conhecimentos e concepções 

que incidem diretamente sobre a prática docente e, consequentemente, no 

desenvolvimento e na aprendizagem do aluno. É por isso que neste trabalho 

defendemos ações intencionais de compreensão, por meio das entrevistas 

narrativas, do caráter contextual e organizacional da trajetória de vida do 

professor. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E uma das condições necessárias a pensar certo é não 

estarmos demasiado certos de nossas certezas (Paulo 

Freire). 

 

 

 

 

http://pensador.uol.com.br/autor/paulo_freire/
http://pensador.uol.com.br/autor/paulo_freire/
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As pesquisas sobre o livro didático vêm demonstrando, de maneira 

cada vez mais significativa e constante, o papel deste recurso de ensino 

enquanto produto cultural complexo, influenciado por múltiplas facetas, haja 

vista, não somente a sua materialidade na forma de produto poder vincular-

se a variadas possibilidades de didatização do saber sistematizado, como 

também a sua utilização e produção restituir, numa relação imbricada, um 

sistema social. Nesse sentido, o livro didático é um complexo e polêmico objeto 

cultural convergente de questões educacionais inúmeras e importantes 

(SILVA, 2006).  

Por conseguinte, uma abordagem investigativa desse material 

encontra, de imediato, certas conexões que, embora reveladoras, ampliam por 

demais o objeto de estudo. Portanto, neste momento de escrita dos aspectos 

ditos como “conclusivos” da pesquisa, também retomamos a definição e os 

limites que principiaram a nossa investigação sobre o livro didático uma vez 

que delinearam não só o aporte teórico-metodológico escolhido como o 

percurso dos resultados.  

A pesquisa se definiu como um estudo qualitativo que abrangeu um 

levantamento de dados sobre as Histórias de vida de professores/professoras 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental de uma escola da rede pública, no 

intuito de recorrermos às suas memórias escolares, acadêmica (formação 

inicial) e profissional para situarmos no espaço-tempo as suas concepções 

sobre o livro didático de Geografia. O livro didático de Geografia foi a área de 

interesse escolhida, sendo problematizada a partir do seguinte 

questionamento: quais as concepções atribuídas pelos professores do Ensino 

Fundamental aos livros didáticos de Geografia?  

Antes de darmos continuidade a essa etapa conclusiva do trabalho, 

trazendo a possível resposta para questão levantada, destacamos que 

consideramos que um trabalho nunca chega a um ponto final, pois marcaria 

sua completude. Assim, iniciamos estas considerações finais configurando-as 

enquanto processo de reflexão; percurso dinâmico, no qual os sentidos e os 
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sujeitos do discurso não são entendidos como estáticos, mas como movimento 

e historicidade.  

Esta localização do nosso trabalho teve uma incidência direta na 

formulação do propósito de análise e, sobretudo, na escolha da abordagem 

metodológica a ser adotada. Com efeito, o objeto de pesquisa que procuramos 

investigar (as concepções dos professores sobre o livro didático de Geografia) 

foi analisado a partir da perspectiva dialética dos fatores sociais, políticos e 

culturais, definindo-se enquanto totalidade, síntese de uma história social.  

Nesse sentido, para além da constatação das concepções dos 

professores sobre o livro didático de Geografia – ação que poderia desencadear 

um reducionismo, uma análise simplista para a nossa pesquisa – queríamos 

uma abordagem teórico-metodológica que nos permitisse compreender o 

percurso heurístico das concepções, inserindo-as numa história social 

totalizada. 

Assim, entre a gama de possibilidades de procedimentos 

metodológicos, debruçamo-nos sobre um método de análise possibilitador da 

compreensão da “práxis” social sintética existente em cada singularidade. O 

método biográfico pareceu-nos a escolha mais adequada, uma vez que, a 

especificidade deste procedimento encontra-se no potencial heurístico e na 

razão dialética para compreender a “práxis” sintética e recíproca existente na 

interação entre indivíduo e sistema social.  

Por outro lado, no método biográfico há uma diversidade de técnicas 

de pesquisa. Era necessário, então, definir qual técnica se adequaria a nossa 

situação investigativa. Queríamos indícios dos modos como cada dos sujeitos 

envolvidos percebia e significava sua realidade; informações consistentes que 

nos permitisse descrever e compreender a lógica existente nas relações 

estabelecidas no interior daquele grupo, mas, ao mesmo tempo, almejávamos, 

um proceder investigativo que inserisse os atos individuais revelados sobre os 

sujeitos de pesquisa como totalização sintética de um sistema social. As 

entrevistas narrativas pareceu-nos a escolha mais adequada, pois agregam 

tanto o aspecto da busca por informações, dados, concepções como também a 

inserção dos dados num contexto sócio-histórico. 
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De tal modo, as entrevistas narrativas nós permitiu uma compreensão 

da concepção de cada professor, numa visão dialética, das mudanças e 

movimentos sociais do mundo que lhe pertence. Tais características da 

pesquisa conduziram a uma visão analítica, predominantemente qualitativa 

das concepções dos professores, na qual utilizamos como técnica de 

abordagem a utilização de materiais biográficos primários, isto é, as 

entrevistas narrativas recolhidas diretamente por um pesquisador no quadro 

de uma interação primária (face to face) (FERRAROTTI, 1988). 

As entrevistas narrativas dos professores foram desenvolvidas através 

de encaminhamentos orientados pelos seguintes aspectos: 

 

 Memórias escolares – a sua relação enquanto estudante com o 

livro didático de Geografia; 

 Memórias da formação inicial – a sua relação com disciplinas 

e/ou discussões na formação inicial voltadas para a questão do 

livro didático; 

 Memórias da vivência profissional – a sua relação enquanto 

professor com o livro didático de Geografia em sala de aula 

 

Desse modo, na análise das entrevistas dos professores, 

consideraremos algumas das particularidades das imagens construídas da 

história passada subjacentes na história presente da sua relação com o livro 

didático de Geografia. Esse processo foi subsidiado por meio de uma de uma 

descrição-reflexiva e de uma reflexão-descritiva do conjunto dos dados 

coletados e teve como técnica e parâmetro de análise, respectivamente, a 

análise de conteúdo e as modalidades de concepções apresentadas por 

Ferreira (2007).  

Consideraremos, para essa compreensão, a defesa de uma Geografia 

que tivesse uma prática pedagógica mais consciente e intencional e, 

sobretudo, mais reflexiva e significativa, à luz da concepção sócio-histórica da 

educação e da concepção Crítico-Reflexiva da Geografia Escolar. 
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Portanto, a análise dos dados foi realizada a partir de um intenso 

diálogo entre as entrevistas narrativas e as modalidades de concepções, entre 

a empiria e a teoria e por um pensar crítico-reflexivo sobre a história de vida 

do docente com relação ao livro didático de Geografia. Convém reiterar que, 

neste processo, consideramos os sentidos atribuídos por cada sujeito para a 

relação com o livro didático de Geografia não como individuais, mas como 

socialmente hierarquizados, de acordo com as relações de força e de poder que 

norteiam a sociedade. Por isso, logo após a parte introdutória do trabalho, 

trazendo o quadro teórico que nos deu embasamento, para proceder nosso 

gesto interpretativo, buscamos inserir na discussão a historicidade dos 

acontecimentos, fazendo um percurso sobre a história do livro didático, 

especificamente o de Geografia.  

Esse percurso sobre a história do livro didático brasileiro foi 

fundamental para que pudéssemos ter uma discernimento mais claro da 

materialidade dos sentidos constituintes das concepções dos professores. Com 

tal decurso pela historicidade do livro didático, fizemos a assunção de que nos 

livros didáticos de Geografia, ainda têm porfiado conteúdos fundamentados 

na Concepção Geográfica Tradicional, a qual compreende a realidade de uma 

maneira superficial e cerceia as possibilidades do indivíduo de reflexão das 

contradições presentes na realidade social em que vive, isto é, permanecem 

resquícios de um conhecimento dado como algo estático e limitado ao 

perceptível-concreto, por conseguinte, de um conteúdo escolar o qual não 

permite identificar as tensões, conflitos e contradições que o geram.  

Portanto, alguns livros didáticos do circuito do mercado editorial 

brasileiro, mesmo aqueles tidos como ancorados em perspectivas destoantes 

da Pedagogia Tradicional, ainda apontam postulados positivistas nas suas 

organizações didático-pedagógicas, direcionando o exercício do fazer docente 

através da concepção clássica da Geografia e do modelo tradicional de ensino. 

Ainda como parte da história de nossa educação, trouxemos à tona a 

política de implantação do livro didático. Este no decurso das políticas ainda 

apresenta-se como um instrumento pedagógico extremamente difundido e 

continua sendo o principal portador dos conhecimentos básicos das diversas 
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disciplinas que compuseram e ainda compõem o saber a ser difundido no 

interior das escolas. Os livros didáticos configuram-se, assim, como 

instrumentos privilegiados no cenário educacional nacional e internacional, 

pois são eles que estabelecem grande parte das condições materiais para o 

ensino e a aprendizagem nas salas de aula de muitos países através do mundo 

(APLLE,1997). Esta centralidade o torna objeto privilegiado de qualquer 

análise que queira compreender o seu papel na cultura escolar, sobretudo, na 

materialização das práticas docentes.  

Assim, a historiografia do livro didático pressupõe que as concepções 

sobre este recurso não são naturais e transparentes, mas determinadas 

historicamente e por assim ser devem ser pensadas em seus processos de 

constituição (Ferreira, 1998). Então, é interessante compreender os sentidos 

atribuídos ao livro didático, como a preocupação com o seu conteúdo e aspectos 

conexos, considerando as trajetórias escolares e as formações profissionais dos 

docentes e inserindo-o na história da educação neste país. Desse modo, é 

importante que nos estudos envolvendo o livro didático seja comtemplado os 

seus referenciais epistemológicos, sua gênese sociocultural, seus processos 

históricos e contextos de produção e de reconstrução. 

Daí, a nossa defesa de uma metodologia de pesquisa que tivesse como 

eixo fundamental a busca por articulações com a história social, a inclusão de 

aspectos e possibilidades de análise do objeto de pesquisa atrelados ao 

processo histórico.  

Nesse sentido, os resultados apontaram que as histórias da relação com 

o livro didático de Geografia dos sujeitos da nossa pesquisa, apesar de serem 

únicas e singulares, trazem ao mesmo tempo a síntese de um tempo.  

Com efeito, as entrevistas narrativas que procuramos analisar 

puseram-nos a presença de uma síntese da história social: uma conjuntura 

macro de indefinição e superficialidade teórico-metodológica nas propostas 

educacionais oficiais, sobretudo, nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN), de resquícios das práticas de ensino ditas tradicionais e de perda da 

autonomia docente, a qual mediaram uma inter-relação do social e a 
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constituição das concepções individuais dos professores sobre o livro didático 

de Geografia.  

Muitas das análises da proposta curricular dos PCN sugerem 

tendências claras de indefinição e superficialidade teórico-metodológica e de 

permanência da Abordagem Tradicional de Ensino. Esse fato pode ser 

elucidado a partir dos estudos de alguns autores, como Spósito, que afirmam 

a presença nos PCN de uma posição de pluralidade conceitual, de falta de 

distinção entre os diferentes paradigmas teórico-metodológicos norteadores 

da proposta e de superficialidade e dissonâncias conceituais. 

Segundo esses autores, em vários momentos do texto dos PCN, 

especialmente no de Geografia, as categorias de análise são utilizadas como 

sinônimos, sem se preocuparem em identificar as suas respectivas 

especificidades, fato que compromete o rigor teórico-metodológico da proposta 

curricular. Assim, a assunção de uma tendência conceitual oscila no decorrer 

dos PCN,  

 

pois se ela é muitas vezes clara, em outras, a concepção para 

os conceitos e categorias centrais dos PCN e/ou a terminologia 

utilizada nos blocos temáticos identificam-se com diferentes 

correntes teórico-metodológicas. (SPÓSITO, 1999, p. 31). 

 

 Além desses equívocos teórico-metodológicos, salientam ainda, a 

preservação de princípios da abordagem tradicional, como a 

compartimentação dos estudos da natureza. Sobre tal aspecto, Vieira (2000, 

p.96) assinalou que a abordagem proposta:  

 

[...] não se avança no sentido de superar a dicotomia 

sociedade- natureza na análise do espaço. Apesar de os 

autores lançarem críticas à Geografia Tradicional no tocante 

à dicotomia entre a Geografia Física e a Geografia Humana, 

não conseguiram superar esse problema.  

 

Assim, ao tratar de maneira estanque e fragmentada os estudos da 

natureza, os PCN permanecem com concepções compartimentadas da 

realidade, baseadas na Geografia Tradicional. Há até discussões que se 
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voltam para uma suposta superação de problemas cristalizados na educação 

brasileira de forma geral, como as heranças positivistas que se 

materializaram, sobretudo, na educação tradicional e no caso da Geografia, 

especificamente, as questões das dualidades relativas à Geografia Física e 

Humana, bem como do ensino baseado na descrição e memorização, porém 

tais propostas não foram acompanhadas na prática docente e, dessa forma, 

novos problemas foram sendo sedimentados paralelamente aos antigos, haja 

vista a forma como foram implantados os PCN. 

Na prática, isso vem se efetivando com discursos que combatem o 

enciclopedismo do ensino e que pregam a necessidade de transformar a escola 

em um lugar moderno e agradável para o aluno, buscando uma prática 

docente essencialmente relacionada com a realidade imediata de quem o 

aprende. Para tanto, propaga-se que todo o tipo de ação educativa que 

valoriza a transmissão do conhecimento científico necessariamente oferece 

um ensino desprovido de sentido e visa unicamente à memorização dos 

conceitos e repetição de operações mecânicas. 

Todavia, nesse processo, a Geografia escolar tem se restringido a 

discussões e atividades didáticas que não permitem que o aluno eleve a sua 

compreensão do real para além do senso comum. Não se tem oferecido ao 

indivíduo um aprofundamento teórico sobre a realidade ao nível do 

conhecimento científico e elaborado, pois o professor  

 

[...] diante da expectativa de realizar um ensino cujos 

conteúdos teóricos se mostrassem relacionados com a 

realidade imediata do aluno passou a restringir os estudos da 

realidade espacial à análise unicamente de fatos vivenciados 

imediatamente pelo aluno e, também a secundarizar a 

transmissão de conteúdos da geografia importantes na análise 

e interpretação da realidade espacial. (VIEIRA, 2004, p.6). 

 

Em tal contexto, o que se tem exigido para a prática do professor é o 

desenvolvimento de uma racionalidade instrumental, desprezando-se 

importantes aspectos da cultura universal, indispensável para a formação do 

indivíduo e da cidadania. Nesse sentido, consequentemente, o professor vai 

deixando à margem o conhecimento teórico-metodológico de sua prática 
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(teorias aplicadas à Educação; as concepções teóricas sobre ensino-

aprendizagem; os métodos e as estratégias de ensino-aprendizagem; os 

paradigmas inseridos na ação docente; o contexto sócio-histórico-cultural-

político envolto nas práticas escolares, entre outros), e, ao mesmo tempo, vai 

esmaecendo o seu papel enquanto sujeito constituinte, constituído e 

construtor do social, isto é, aspectos propiciadores da compreensão mais 

ampla sobre o significado da docência, da fundamentação sobre a prática de 

forma consistente e, sobretudo, de favorecimento da autonomia e da posição 

de sujeito ativo do professor vão sendo desconsiderados.  

Inserimos também nessa conjuntura de perda da autonomia docente, 

o livro didático, que, ao longo de sua história, foi, intencionalmente ou não, 

sendo concebido como algo que se impõe, necessariamente, no processo de 

ensino-aprendizagem e, portanto, na relação professor-aluno; passando a ter 

estatuto de imprescindível nas políticas educacionais. Não é difícil constatar 

que, com o livro didático assim concebido, o papel do professor enquanto 

sujeito reflexivo e ativo fica desvitalizado, assumindo este material 

configurações de autoridade, de detentor das verdades as quais deverão ser 

ensinadas e de condutor, de norteador das tarefa docente. (WITZEL, 2002).  

Esses aspectos lacunares na utilização do livro didático no Brasil, 

decorrem, sobretudo, do decurso da história de um processo centralizador das 

políticas educacionais que ainda exclui o professor de todas e quaisquer 

decisões sobre a problemática do ensino e, inclusive, do livro didático. Tais 

hiatos corroboram os limites estruturais existentes na lógica político-

pedagógica dos processos de proposição e materialização das políticas 

educacionais, tornando-as de pouca eficácia pedagógica para modificações 

substantivas nos sistemas de ensino, pois promovem mudanças sem a efetiva 

participação daqueles que fazem parte, provocando assim só algumas 

alterações de rotina, ajustes e pequenas adequações no cotidiano escolar, 

porém sem a efetiva incorporação de novos formatos de organização e gestão. 

Porquanto, vivencia-se, no país, um conjunto de ações, de modo “parcial ou 

pouco efetivo, sob a ótica da mudança educacional, mas que, de maneira geral, 
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contribui para desestabilizar o instituído, sem a força política de instaurar 

novos parâmetros orgânicos à prática educativa”. (DOURADO, 2007, p. 926). 

Nesse sentido, questões tão criticadas nas propostas educacionais 

oficiais com relação ao ensino genericamente denominado tradicional, tais 

como, a prática docente baseada num saber compartimentado e, muitas 

vezes, limitado ao conteúdo do livro didático, ainda não conseguiram ser 

ressignificadas de modo que viesse a promover uma mudança qualitativa. 

Ademais, as ações implementadas pelas políticas educacionais do país ainda 

não são compatíveis com os princípios fundamentais de formação do 

indivíduo livre e autônomo. Percebemos que a transmissão do conhecimento 

científico, cuja apropriação, tanto pelo aluno, como pelo professor, se faz 

importante para que estes adquiram as bases sólidas de pensamento acerca 

de sua realidade, tem sido relegada para segundo plano pelas autoridades 

educacionais do país. 

Tal constituição da conjuntura político-social-educacional atual 

sintetizada até agora (abordada nesta etapa final da Dissertação de maneira 

sucinta, haja vista já ter sido discutida ao longo do trabalho e o caráter 

sintético das Considerações Finais), nos colocou diante de aspectos 

significantes para a análise da pesquisa, os quais não só nos permitiram 

refletir sobre o objeto de estudo de maneira retroativa (do presente para o 

passado), como também, principalmente, compreendê-lo para além do 

específico, da singularidade subjetiva, da consciência imediata das sensações, 

das vivências e experiências, configurando-o enquanto construto histórico-

social. 

A consonância entre o social e o individual confirmou-se na nossa 

pesquisa. Nesse processo, sistematizamos a totalidade existente nas 

singularidades de cada percurso narrativo de vida dos sujeitos de pesquisa 

em categorias-síntese: a presença da Cartografia nas memórias escolares; a 

valorização do interesse dos alunos, da realidade local, do cotidiano; 

pluralidade conceitual/indefinição teórico-metodológica/superficialidade 

conceitual e críticas ao processo de escolha do livro didático. 
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Foram a partir das categorias que delineamos e compreendemos as 

atribuições de significados do narrar produzido dos sujeitos de pesquisa, como 

também, os princípios organizadores das concepções sistematizadas, 

atendendo a busca pela resposta da nossa questão de pesquisa: quais as 

concepções dos professores sobre o livro didático de Geografia?  

Diante da análise realizada, fizemos a assunção de que os professores 

foram capazes de elaborar sentidos e significados mais tipicamente 

explicativos, expositivos, acentuando mais a apreensão superficial do 

fenômeno, o senso-comum, do que a reflexão da representação 

(função/essência) da concepção. As concepções configuraram-se, assim, nos 

aspectos descritivos, nas explicações das partes, restringindo-se as narrativas 

elaboradas pelos sujeitos de pesquisa mais à enumeração dos aspectos 

característicos do fenômeno em questão – o livro didático de Geografia – do 

que do níveis mais abrangentes de generalidade do objeto narrado.  

Assim, interpelados por um contexto de dissonância e superficialidade 

conceituais, de indefinição teórico-metodológicas, nas concepções sobre o livro 

didático de Geografia ainda sobre-excedem os modos lineares de pensar, o 

senso-comum; não estando ainda delineada a mudança qualitativa da 

passagem de uma consciência imediata das sensações, das vivências para 

uma compreensão da individualidade enquanto síntese ativa de um sistema 

social.  

Desse modo, as concepções dos professores apresentam-se com 

características predominantemente descritivas, à medida que se restringem 

à enumeração dos aspectos característicos do objeto narrado (o livro didático 

de Geografia) e não conseguem distinguir as ações que dão suporte aos 

relatos, predominando o descrever da cotidianidade, o narrar do senso-

comum.  

Há aspectos no narrar dos professores que nos sugestionam a 

tentativa de construção de uma concepção transformadora, questionadora dos 

princípios organizadores das teorias, sobretudo, nos momentos que 

mencionam críticas ao ensino Tradicional e a valorização das vivências dos 

alunos, porém como o trato teórico-metodológico  dessas ideias de mudança 
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apresenta-se de maneira superficial, recaem no saber disperso e 

compartimentado do senso-comum e a compreensão sobre a história do livro 

didático se direciona para o espontaneísmo do narrar descritivo. Por 

conseguinte, não evidenciam a compreensão do espaço e da forma como ele foi 

e está sendo (re)produzido e, o papel ocupado pelo homem no seu processo 

produtivo.  

É importante esclarecermos que, embora haja essa categorização das 

concepções dos professores, elas não são blocos compactos, estanques, 

separados, traçados de modo definitivo, como se houvesse uma hierarquia 

valorativa entre elas. Como assevera (FERREIRA, 2007), as diferenciações de 

concepção, ainda que distintas, são intercambiantes, pois nas ações humanas 

nada é perceptível reflexo ou epifenômeno. Por outro lado, como todo ato 

individual é uma síntese ativa de um sistema social, da individualidade de 

cada narrar podemos perceber uma concepção totalizada. 

Nesse ponto que situamos a contribuição desta Dissertação, pois 

acreditamos que possibilitar momentos de reflexão e análise da conjuntura 

social inerente a individualidade do narrar docente funcionará como elemento 

propulsor de processos de (re)construção de práticas reflexivas na utilização 

do livro didático, deixando à margem o pensamento fixo, isolado, linear, para 

formar um pensar crítico sobre as concepções deste recurso de ensino.  

Enfatizamos, por fim, a necessária continuidade da pesquisa, e 

consequentemente, desse processo permanente de reflexão sobre as 

concepções do livro didático de Geografia, sendo mister explicitar, portanto, a 

razão histórica que as norteiam para que se possa buscar uma prática docente 

mais crítica e propositiva.  
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APÊNDICE – Entrevistas narrativas dos professores 

 

PROFESSOR 1 

Assim... falar sobre o livro didático é uma coisa que perpassa desde a  minha 

infância, pois sempre na minha casa teve vários livros que meu pai sempre 

teve interesse.... Então o que me dava muito prazer era olhar, a priori, era 

olhar as imagens... Então eu enquanto criança, mesmo sem saber ler, eu me 

recordo muito bem que eu ficava olhando imagens de qualquer livro, lembro, 

principalmente de uma gramática e de um livro de História que sempre está 

nas minhas recordações. E ao passar do tempo sempre tive interesse por livros 

é...principalmente, por  imagens... livros que continham imagens...eu me 

recordo...eu enquanto criança que eu ficava olhando um livro de Cândido 

Portinari e sempre carregava esse livro comigo para a escola. É tanto que uma 

vez a professora chegou e perguntou por que eu tão pequena se eu conhecia 

aquele autor e quem era ele....mas assim, eu sempre achei que as ilustrações 

de um livro é o que fascina um estudante. É daí que vem todo o interesse, 

principalmente, na nossa cultura por não ter tanto o hábito da leitura. 

A segunda parte... Eu enquanto estudante, né?! 

 

Entrevistador: Isso  

 

No Ensino Fundamental a parte que eu me recordo é principalmente da 4ª 

série, da antiga 4ª série, o estudo dos mapas de um livro meu em Geografia... 

e aquilo, por eu não conseguir me localizar no espaço aquele livro, apesar de 

ter interesse pelo livro, por ter mapas, aquilo me trazia um grande tormento. 

Como eu não conseguia me localizar eu tinha muita dificuldade com o livro, 

específico de Geografia, dos mapas. Então, eu me recordo até hoje como era a 

capa... era uma capa laranja com uma mapa do Brasil na frente e eu acredito 

que hoje como professora eu vejo que faltava formação dos profissionais para 

me orientar segundo.... é... estado... começar rua...né? Rua, estado. Tudo pra 

gente ter conhecimento antes pra jogar um aluno naquele meio... até uma 



  

   195 
 

própria musiquinha. E eu não sabia o que significava, não identificar o mapa 

do meu próprio estado.  

E em relação, a graduação... É só sobre o livro de Geografia? Na disciplina de 

Geografia?  

 

Entrevistador: É  

  

Enquanto que na graduação o que eu pude perceber durante as aulas do Curso 

de Pedagogia foi a aprendizagem de saber o que é, o que seria um bom livro 

pra meu aluno... é... Me tornar uma professora crítica em puder fazer a 

análise do livro. Isso ficou muito claro na minha formação, tanto nos ensinos 

de Geografia tanto I como o II e tipo... depois da graduação é que pude ter esse 

novo olhar do que seria importante ou não para meu aluno aprender. Pronto, 

hoje enquanto professora da rede pública quando vamos fazer a análise do 

livro eu não sinto tanta dificuldade quanto meus outros colegas; posso 

perceber o que é significativo para o meu aluno e o curso de Pedagogia explora 

muito esse aspecto do que é significativo. E assim, depois, a parte mais 

importante realmente da minha formação que eu pude ver foi após os ensinos 

de Geografia I e II foi a análise do livro didático. Hoje tenho uma maior 

firmeza para dizer o livro será bom ou não para meu aluno. 

Sobre esse livro didático, quando você está trabalhando com ele que critérios... 

o que você olha quando vai escolher esse livro didático de Geografia? 

A seleção do livro didático pela rede pública vem de um ano para o outro e 

mesmo que você faça a escolha isso não quer dizer que você vai trabalhar com 

o livro que escolheu. Infelizmente. Então, a primeira coisa que eu faço é ver o 

sumário do livro, ver os assuntos... é... fazer uma análise com meus alunos do 

que eles têm interesse de aprender... mas, assim, o que é complicado é você 

não poder escolher realmente o livro que você vai trabalhar. Se...caso eu 

pudesse, os critérios era trabalhar, com certeza, mapas, que os alunos têm 

grande interesse, trabalhar espaço, o que seria realmente lugar... e é isso... as 

coisas mais subjetivas para o aluno. 
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Entrevistador: E sobre a organização didática do livro e do pedagógico o que 

você considera? 

 

É assim, a maioria dos livros que eu tenho olhado, principalmente os de 

Geografia, de Ciência e de História, vêm me ajudando muito como professora 

porque eles tratam cada atividade ou cada leitura, cada assunto explanado 

com uma crítica e sugestões para o professor. Mesmo que o professor não siga, 

pelo menos, ele tem um parâmetro que, por muitas vezes, por exemplo, no 

meu caso, eu não tenho uma coordenação pedagógica efetiva, mas pelo menos 

tenho um livro didático que possa me amparar, pelo menos, eu vejo outra 

opinião que difere da minha ou que seja igual a minha e seguir junto com 

aquele livro... mas que é de extrema importância ter esse conteúdo no livro 

didático. 

 

Entrevistador: Sobre as atividades do livro didático que você usa em sala de 

aula o que você poderia falar? 

 

Assim, são pouquíssimas atividades, mas o livro tem uma coisa muito boa 

atrás que é... é como... Não sei explicar... como fosse...quando a gente faz a 

monografia... 

Entrevistador: Os anexos?  

 

Os anexos do livro são maravilhosos, então, através desses anexos eu consigo 

desenvolver mais atividades com os meus alunos e de uma forma bem lúdica, 

fazendo quebra-cabeça... é... trabalhando com os alunos através de 

cruzadinha, de leitura compartilhada. O livro poderia ter mais quantidade de 

atividades, mas por ser Geografia tem internet, né, para gente pesquisar 

modelos de atividades e ver mais assuntos, então, eu gostaria que tivesse mais 

atividades sim, mas também, pelo conteúdo ser bom, eu como professora 

consigo desenvolver minhas atividades. 

Então você gostaria que tivesse mais atividades... Mas das atividades que tem 

lá no livro que avaliação você poderia fazer? 
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Gosto das atividades. Gosto porque tem o conteúdo e logo embaixo... não, 

primeiro tem, mesmo sendo livro de Geografia, tem a parte histórica do que a 

gente vai estudar aí vem uma ilustração e embaixo vem o assunto, o conteúdo 

e logo em seguida são, tipo assim, duas questões ou uma questão. Tem algo 

para me orientar e para os alunos. Eu gostaria de mais questões no livro, mas 

a qualidade das questões também é boa. Não tenho o que reclamar de fato, 

não. 

 

Entrevistador: E sobre os conteúdos? O que você poderia dizer 

Da organização? 

 

Entrevistador: Sim 

 

Gosto muito desse livro... é que eu não estou com o livro aqui...Ele é até uma 

coleção que tem História e Geografia com a mesma capa... acho que está 

trabalhando em toda rede pública, né?! 

Eu gosto. Ele sempre traz do... como é que eu vou falar? Tipo, como se fosse 

do menor para o maior... do espaço do aluno, da vida do aluno para o grande... 

para expandir  o que ele está falando... é como se fosse...Como se fosse, não... 

é pelo conhecimento prévio do aluno e daí que ele desenvolve todas as 

atividades e todos conteúdos e tem uma sequência cronológica muito boa. 
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PROFESSOR 2 

 

Na minha vida estudantil, do Fundamental até o Fundamental maior... do 

Fundamental menor até o maior a Geografia era trabalhada de uma forma 

muito superficial. Eles não priorizavam muito os conteúdos de Geografia mais 

os de Língua Portuguesa e os de Matemática. Lembro dos mapas. Na 

graduação também senti uma abordagem muito vaga porque eles não 

priorizavam também esse conteúdo de Geografia que deveria ser trabalhado 

nas séries iniciais no Curso de Pedagogia. Já na minha atuação, sobre o livro 

didático, eu vejo que há uma certa disparidade porque, assim, eles priorizam 

muito de forma geral a Geografia e eu acho que deveria ser tratado o livro 

didático enfocando a nossa região e depois que poderia abrir para um espaço 

maior, para o espaço geográfico de forma geral, começando  pelo micro para o 

macro. É isso que eu vejo, que eu percebo que há esse... essa falha nos livros 

didáticos de Geografia...Tem também o problema da seleção dos livros 

didáticos. Nunca é o que eu escolhi. 

 

Entrevistador: E sobre o livro que você está trabalhando atualmente, o que 

você poderia dizer? Você gosta? O que você poderia dizer sobre a organização 

didática dele? 

 

Este que está sendo trabalhado agora que é o livro didático do 4º ano eu estou 

achando ele interessante porque tá trabalhando a parte geográfica do meu 

estado. Eu acho que esse está realmente condizente com a minha opinião ao 

livro didático de Geografia... que é o Geografia do Rio Grande do Norte espaço 

do Rn. 

 

Entrevistador: E sobre a proposta do livro? Que referencial teórico você 

consegue perceber nele? 

 

Eu estou achando interessante porque são autores que de fato... é... abordam 

temáticas que estão de acordo com o nosso estado. E se eu estou dando 
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prioridade ao micro para o macro... esses estão trabalhando de acordo... esses 

estão condizentes. 

 

Entrevistador: E quando você vai escolher um livro de Geografia que critérios 

você define? O que acha essencial na escolha desse livro didático de Geografia? 

De essencial... primeiro, o que está em foco, por exemplos, se tá trabalhando 

a Geografia do município, então, eu vou trabalhar tudo que estiver mais ou 

menos relacionado ao espaço geográfico do município, eu priorizo isso. 

 

Entrevistador: Sobre os conteúdos do livro didático de Geografia o que você 

pode dizer? 

Eu faço uma ponte com o livro didático que eu estou trabalhando agora e com 

outros livros para que eles não tenham somente esse contato com o local, mas 

que façam uma ponte com o local, regional e em nível de país ou mundial. 

 

Entrevistador: As atividades do que você está usando... O que você diz delas? 

Quais tipos de atividades são priorizadas? 

 

Bom...é...as atividades ainda se tornam um pouco abstratas...assim em 

relação a concretizar a execução porque assim muita coisa eles acompanham 

do livro didático, mas que deveriam ser trabalhadas e desenvolvidas 

diretamente no local. Então, por a Secretaria de Educação do município ainda 

não oferecer condições para ter que realizar e eles aprenderem diretamente 

no lugar onde está sendo trabalhado aí se torna um pouco vago.... para eles 

ainda é um tanto quanto abstrato...mas na medida do possível a gente tenta 

trabalhar de uma forma que possa o aprendizado surgir como forma mais 

eficaz. 

 

Entrevistador: Quero que você me fale sobre a organização didática do livro 

que você utiliza. Como é que são as atividades, a proposta do livro? Me 

descreva como é esse livro didático de Geografia que você utiliza. 
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O livro didático com uma temática que explora muito problemática, com 

atividade oral, questões discursivas... e.... algo que mexa realmente com a 

compreensão do aluno. A temática do livro é esta. Aí todas as atividades são 

trabalhadas através de... eu faço uma ligação, uma entre o livro  e a 

metodologia que eu utilizo em sala de aula que é trabalhos através de 

registros, depois eu faço a exposição dos trabalhos, a socializo as atividades,  

fazendo a apresentação... fazendo com que os alunos apresentem o que eles 

entenderam através da atividade que foi abordada no livro. 

 

Entrevistador: E da proposta? Por exemplo... Esse livro que eu utilizo segue 

tal linha de proposta de ensino... O que você dizer 

 (Pediu uma pausa) 

 

Refaça a pergunta 

 

Entrevistador: Quero que você me fale sobre a proposta didática desse livro, 

qual o referencial teórico? 

 

Bom, o que trata mais a Geografia do Rio Grande do Norte que tem como .... 

é...uma Geografia mais crítica, já o outro livro trabalha mais a temática da 

tendência da Geografia mais Tradicional. 

 

Entrevistador: Desse que é mais crítico... O que é que ele tem para ser definido 

como mais crítico? 

 

Na parte de discussão que explora mais o pensar do aluno, então, eu vejo isso 

como uma forma crítica que de fato os alunos têm a sua opinião e no outro, 

não, é mais a parte de registro de uma forma mais tradicional. 
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PROFESSOR 3 

 

Eu entrei na escola na Educação Infantil, que na época se chamava Jardim 

Escolar, tanto Jardim I e Jardim II na mesma escola até o meu quarto ano. 

Então assim, o que eu me lembro em si das minhas memórias mesmo, não sei 

se era intenção dos professores, vem com esse ponto que o ensino era pautado 

na questão do livro...os mapas dos países, das regiões. O professor seguia 

aquele livro como se fosse de fato o guia, um cronograma de atividades. Era 

sempre dali que eles tiravam tudo. A gente sempre utilizava bastante, 

diariamente, principalmente, na medida em que as séries foram dando 

sequência e avançando. No caso, eu só me lembro do meio Jardim um pouco 

mais ... um pouquinho no pré-escolar, que era a alfabetização...aí ao passar 

do tempo foi se usando mais e cada vez mais livros. Eu estudei numa escola 

de freira, também em escola do Estado e em particular... e eram os pais que 

adquiriam . Eu só tinha acesso a um livro que era dado mesmo, que era o livro 

de História do Rio Grande do Norte... História e Geografia do Rio Grande do 

Norte que na época ainda era Estudos Sociais. Esse livro a gente recebeu na 

quarta série e ficou com ele até eu sair. Pronto, do que eu me lembro dessas 

primeiras séries é só. Aí, depois quando eu fui pra quinta série...aí  a gente 

passou a utilizar as apostilas que era basicamente a mesma coisa, mas que 

era uma apostila só para todas as disciplinas... aí em cada semestre usava 

uma apostila. Muitas vezes os professores não conseguiam... se mostravam 

muito apreensivos porque não conseguiam naquele curto período de tempo 

dar conta de todos aqueles conteúdos. É... isso na escola particular.  

Na minha graduação, não se trabalhava com livro didático, mas com apostilas 

de autores teóricos e, em relação às discussões sobre o livro didático eu lembro 

que a gente teve algumas poucas, principalmente em relação à disciplina de 

Língua Portuguesa com Tatyana Mabel e...é... o professor João Valença na 

disciplina de História. Em relação à disciplina de Português foi muito 

interessante porque a gente foi discutir sobre como o livro poderia ajudar ou 

não o professor em sala de aula, no caso limitando ele a sequência do conteúdo 

e como ele poderia ver o livro como ponto inicial, ponto de partida e como o 
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professor, digamos, tenha o suporte teórico para fazer para a avaliação para 

a escolha dos livros... que ocorre a cada triênio que ao meu ver foi o detalhe 

mais importante porque a professora nos deu alguns materiais...do  MEC... 

com algumas orientações de avaliação, alguns critérios.... e com base neles 

nós avaliamos alguns livros para propor tanto melhorias no livro e também a 

gente se preparar para quando tivesse em sala de aula. Em relação a João 

Valença na disciplina de História o que foi mais trabalhado foi à questão do 

conteúdo histórico, como esse conteúdo era trabalhado nos livros didáticos de 

História....Foi também bem  interessante para discutir essa questão do olhar 

tradicional que é empregado nos livros e o olhar que de fato deveria no existir, 

o olhar mais crítico sobre o livro de porque muitas vezes o professor fica preso 

ao livro didático. 

Em relação a minha prática, eu já passei duas vezes pela experiência da 

escolha do livro, né?! E o que eu percebi, isso depois que eu fiz o curso 

ministrado pelo FNDE, a distância... na modalidade a distância, falando sobre 

essas orientações para a escolha do livro...e ao meu ver, pela minha 

experiência que eu tive sobre o livro, o que eu percebi que ações são muito 

aligeiradas... são muitas vezes feitas de forma tão apressada que a pessoa não 

tem tempo para parar de fato para analisar os livros e é tanto livro que chega 

que a gente termina escolhendo um livro que só quando recebe de fato que a 

gente percebe que aquele não era o livro mais adequado... que não era pra ser 

escolhido para aquela turma. Sem falar da questão da própria falta de 

orientação que os professores têm na hora de passar para os professores como 

vai ser a escolha desse livro. Inicialmente cada série vai ter seu livro. Você, 

professor do primeiro ano vai ter o seu, o segundo o seu... Depois chegam e 

colocam: não, é um livro de uma mesma coleção para do primeiro ao terceiro 

ano. Depois, não, é o mesmo livro de Português e matemática para o primeiro, 

segundo e terceiro ano e o de História, Geografia e Ciências quem vai escolher 

é o pessoal do quarto e quinto anos.  No final das contas a gente não se sabe 

quem é que escolhe o livro. Né?! Então a gente para poucos momentos. Na 

primeira vez, no primeiro ano que eu participei, lá em Natal, a gente só teve... 

a gente não teve dia nenhum para sentar e olhar. Os professores iam pegando 
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os livros, levando para casa, analisando e trazendo alguma proposta. E no 

final, do prazo mesmo da escola enviar uma definição foi um prazo que não 

teve aula porque um aluno da escola faleceu e as aulas foram suspensas nesse 

dia e quem teve que enviar, quem teve que fazer os “finalmentes” foi a direção, 

né?! Então chegou para nós um livro que não sido escolhido diretamente. E 

esse ano a gente já teve um dia, no caso lá em Natal, um dia que a gente parou 

para fazer essa avaliação mais precisa e ao chegar aos “finalmentes”... chegou 

que a gente estava selecionando esses livros só tendo olhado, sem critérios de 

análise... um pouco mais que uma olhada... superficialmente.... porque a gente 

estava fazendo isso nos dias do planejamento... porque a gente tem um dia de 

planejamento lá. Então, nesse dia a gente tentava parar uma parte do 

planejamento para olhar esses livros. E nessa data... do final... os professores 

acabaram entrando também nesse conflito.  O pessoal da Secretaria disse: 

tem que ser um por turma. Não, do primeiro ao terceiro ano é o mesmo livro. 

É meio conturbado. Aqui também foi da mesma forma porque a gente teve 

três dias. Separou num dia, primeiro, segundo e terceiro ano, cada um teve 

que escolher. No outro dia, a gente foi pegar os livros que já tinha analisado 

e reanalisar eles, né?! Avaliar com mais cuidado para diminuir a quantidade. 

A gente tinha selecionado quatro... no caso, de oito e ver quais seriam as 

prioridades. E um outro dia, a gente se junto com... porque aqui que é a escola 

polo... com as escolas próximas da cidade para ver se as escolhas batiam. 

Então, a meu ver, mesmo tendo estudado na universidade, querendo até 

aplicar, como eu estudei agora nesse curso, também eu quero aplicar algumas 

coisas, não dá tempo por causa de tanta pressa, é exacerbado. E ao mesmo 

tempo você fica: não, é assim... eu sei que não é assim, não,  mas o que 

passaram pela Secretaria foi assim. Aí, a gente termina sem saber o que de 

fato é o certo. Eu penso assim...eu vejo isso como uma barreira. Aí quando os 

professores recebem os livros...que muitas vezes... tem muitas reclamações:  

não, não foi esse o livro que a gente escolheu... e aí vai ter dificuldade para 

trabalhar com ele. Eu, assim, em relação a minha sala, eu nem sempre uso o 

livro porque nem eu concordo com a atividade do livro, com o cronograma 

proposta pelo livro e como eu gosto de trabalhar de forma contextualizada, 
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articulando, digamos que eu estou estudando Português com o livro de 

Ciências e de Matemática, então, às vezes, eu mesma faço as alterações de 

acordo com eu ponho no meu planejamento... do meu com o anual porque aqui 

todo ano a gente vem e faz o plano anual para a turma ou tenta fazer. Então, 

muitas vezes, por eu discordar, eu trago mais materiais de fora, até de outros 

livros didáticos ou de outros livros de... história, como os de Literatura para 

fazer uma ponte com aquilo que eu estou ando em sala de aula. Ás vezes, até 

mesmo os meus alunos perguntam: professora, e o livro? A gente não vai usar 

o livro, não? Aí eu explico para eles que nem sempre  livro... aquele livro é a 

nossa referência. Em resumo é isso. Eu falo demais, né?! 

 

Entrevistador: Não se preocupe. Fique bem à vontade. Pelo contrário, é bem 

melhor... Porque, às vezes têm pessoas que travam e têm um certo receio de 

falar... Não se preocupe. Pode falar.  

 

Entrevistador: Aí, assim... você falou que tem certas coisas... que você 

discorda no livro didático... que de certa forma lhe causa um desagrado... O 

que seria? O que você olha num livro didático e diz realmente isso não condiz 

com o que acredito? 

Em relação aos livros de História e de Geografia que são os que eu tenho mais 

dificuldade. A questão do conteúdo... porque as coleções...algumas elas são 

bem diferentes das outras no próprio... na própria listagem dos conteúdos... 

então, o livro que a gente está utilizando este ano....ele é um livro... o de 

Geografia... o conteúdo de Geografia parece tá mais atrelado ao de História e 

o de História  com o de História. Então, tem poucos elementos da Geografia, 

por exemplo, não que não... obviamente, não que eu não possa trabalhar com 

isso, o de História fala sobre a origem do nome da cidade... é... o porquê do 

nome da cidade.... a história do seu nome....começa a partir do nome do 

aluno... porque seu nome tem tantas partes, de onde ele veio e tal... e não vem 

falando sobre região... vem falando sobre o estado, sobre paisagem... que 

poucos são mais próximos da Geografia... e esse pouco seja mais voltado para 

a História, mas ele todinho... na sua totalidade... daqui acolá se refere...vem 
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falando, infere em relação ao campo...daqui acolá sobre a cidade, mas ele se 

prolonga, a maior parte dele, em...em saber como é seu nome... e lá em Natal... 

lá eu não vou ter lá porque ficavam só nessa questão da cidade, na história do 

local enquanto eles iam trabalhar Rio Grande do Norte e Brasil...então, essa 

orientação deles, ao meu ver...atraso... do conteúdo. Outro fator, às vezes, as 

questões que são propostas... algumas que... é... não dá para eles fazerem do 

livro por causa do nível deles... você termina transcrevendo para o quadro e 

alterando algumas coisas, fazendo adaptações... né?! Eu costumo fazer 

isso...aproximando do aluno.  Outro aspecto...Em relação ao de Português... 

alguns textos... da primeira série, são extremamente longos e não dá para ser 

trabalhado em sala... esse que só o professor ler... leitura silenciosa com 

aluno... no caso,  são tão longos que os eles começam e depois começam a não 

querer prosseguir... mas isso aí  vai depender do perfil de cada turma, 

obviamente.... São aspectos assim... que vão fazendo algumas vezes eu deixar 

o livro didático de lado. Né?!... Deixa eu ver mais alguma coisa... No momento 

só... mas daqui acolá eu tento mudar algumas coisas que são muito 

mecânicas... que não levam à reflexão nenhuma...mais ou menos isso. Mas eu 

não sou totalmente contra não.... assim eu uso e tal... acho proveitoso, 

inclusive, o manual dos professores, muitas vezes, tem as técnicas que eles 

trazem... a orientação metodológica e teórica de alguns livros são bem 

interessantes e tipo, muitas vezes, bem parecidas com o que gente viu na 

universidade. 

 

Entrevistador: Do livro didático de Geografia que você tá utilizando...como é 

a organização didática dele? Descreva para mim... como se eu pudesse 

visualizar 

 

Ele se baseia é...na questão de textos... textos mesmo. Em História, digamos, 

o autor do livro partindo de alguma história que aconteceu na vida dele e daí 

ele vai tirando elementos para trabalhar a unidade. Por exemplo, tem um 

texto falando sobre um passeio que ele fez com a professora da escola pela 

cidade que eles passaram pelo rio Tietê... aí ele fala um pouco da história do 
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bairro, mas antes tipo, ele fala da história do lugar... o porquê do rio Tietê, o 

porquê do nome da rua tal... passa por isso aí o texto vai contando como foi a 

experiência; o que os alunos acharam...é...acerca do lugar que eles passaram 

e vai se organizando assim... sempre eles colocam os textos e comentando 

algum assunto que tenha lá no sumário deles, algum conteúdo. 

 

Entrevistador: E sobre a proposta? Sobre o referencial teórico dele o que você 

pode dizer? 

 

No caso, o livro de Geografia.... vem falando... não, não sei dizer. O de História 

vem falando sobre trabalhar o fato histórico... 

 

Entrevistador: Você olha assim para esse livro e pensa... Esse pensar dele se 

aproxima mais, se encaminha com a linha de pensamento de tal teórico, de 

tal perspectiva... 

 

Eu vejo assim, que ele tenta ser contextualizado, né?! Ele até consegue trazer 

esses textos que tem a ver com a realidade dos alunos, por exemplo, que a 

gente trabalhou recentemente desse passeio pelo rio Tietê... ele tenta se 

aproximar da realidade do aluno, porém eu acho que ele... Bem coloquial 

mesmo eu vou falar... Ele enrola muito para chegar  no conteúdo e quando ele 

chega no aspecto da Geografia ele se resume muito, entendeu?  E, 

principalmente, no livro de História em que a questão do conceito ainda está 

confusa ainda... eu acho que ele é muito ruim nesse aspecto, entendeu? 

Faltam essas informações que eu, ao meu ver, daria para a gente se debruçar 

melhor. Então, ele passa um bom tempo nessa história e tal aí no finalzinho 

se resume ou então se no texto aquela palavra diferente da regional e embaixo 

aparece seu significado embaixo aparece o exercício e mais interpretação de 

texto, pedindo para os alunos...é... contarem o que foi que aconteceu.... na 

história o que foi que os alunos perceberam....o que... que chamou a atenção 

deles sobre o passeio... o que isso se repete na realidade deles. A meu ver, ele 

se limita muito em termos de conteúdo mesmo. A essência dele... Isso aí falta. 
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Você tá entendendo? Ele é contextualizado.  Nesse sentido, eu gosto até mais 

ou menos dele... Mas o que é para ter, a meu ver, falta. E nos livros que a 

gente recebeu para a avaliação, não... os textos são mais diretos, mais 

objetivos, mostram o conteúdo, apesar da não contextualização,  mas nos 

exercícios, nas questões ele tenta contextualizar mais, entendeu? Tenta ter 

mais a reflexão do aluno e trazer para a realidade dele. 

 

Entrevistador:  Só para finalizar... Você falou que o livro tem muito texto... da 

questão da organização dos conteúdos... e sobre as atividades... Que tipo de 

atividade ele prioriza? 

 

Geralmente são questões discursivas, poucas vezes são objetivas... quase não 

tem, assim, essa questão de cruzada e tal porque tem o livro do Rio Grande 

do Norte que tem muitas cruzada, caça-palavra e tal e, seria até mais 

interessante para uma turma dessas... de primeiro, segundo e terceiro ano em 

compensação esse de história do Rio Grande do Norte é mais voltado... é 

voltado para o quarto e quinto ano, né?! Então, aí eu vejo uma certa 

discrepância nesse aspecto... e daí ser mais subjetivo ainda, apesar dos alunos 

serem maiores, mais amadurecidos, já trabalharam mais, pelo menos 

deveriam... Então, eu vejo assim que o livro mais peca nesse aspecto... poucas 

questões objetivas... dificilmente alguma questão pede para eles desenharem 

ou para eles pesquisarem alguma figura relacionada ao tema...o livro de 

História tem encaminhado algumas pesquisas, algumas entrevistas o porquê 

do nome, como é que o bairro surgiu, que aspectos tem hoje no bairro que não 

havia antes. E é mais ou menos isso.         
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PROFESSOR 4 

 

Eu estudei na época da Ditadura Militar... Então a Geografia era mais voltada 

para o cívico, né?! A gente não via essas questões sociais, a relação com a gente 

como é visto hoje. Então, eram mais as datas comemorativas, do 

patriotismo...as bacias hidrográficas, os estados, a cartografia... História e 

Geografia era voltada para isso... para esse sentido... para as datas 

comemorativas e as datas cívicas. 

Aí... quando eu fui... eu fiz o Magistério e depois eu fiz a graduação. No 

Magistério já é..eu vi... eu tinha uma visão mais diferente... porque a criança 

dá... a professora ...no caso eu, era a aluna... para dar opinião, para dar um... 

ambiente, né?!...Tratar da questão localizada, a questão do ambiente com o 

ser humano, as transformações, as mudanças, né?! Já foi mais voltado para 

isso. E hoje eu vejo os livros de Geografia também mais trazendo esses 

conceitos de espaço, de lateralidade, a relação da criança com... com... 

alimentação, a relação com o outro, ele no ambiente...assim, o que ele faz para 

mudar esse ambiente.... já está mais voltado para isso. 

 

Entrevistador:  E quando você vai escolher o livro didático de Geografia que 

critérios você considera importantes? 

Considero esses.... uma Geografia voltada para o mais próximo da criança. 

Trabalhar o ambiente dela, o espaço, o país... a... a história da comunidade. 

 

Entrevistador: E sobre o livro didático de Geografia que vocês estão utilizando 

aqui nessa escola... 

 

Eu não utilizo. 

 

Entrevistador:  Você utiliza o livro didático de Geografia em alguma outra 

escola? 
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Esse ano não porque lá em Natal eu estou trabalhando um projeto e aqui a 

gente trabalha, tá trabalhando sem o livro. Então, eu trabalhei a escola, a 

família porque esse quarto ano aqui é um quarto ano especial voltado para a 

alfabetização...então, a gente tratou mais a questão da alfabetização... então 

eu trabalhei a história da comunidade, do bairro, o município, a família e a 

escola... mais voltado para a História juntamente com a Geografia...Prefiro 

assim sem livro....até porque nem sempre chega o livro escolhido. 

 

Entrevistador:  E com relação ao livro didático de Geografia... quando você vai 

trabalhar os seus conteúdos que referencial teórico você considera? 

No livro de Geografia... eu considero os PCN, né?! Voltado para... que trabalha 

mais esse lado... os PCN.... o que é importante a criança saber nessa faixa 

etária dele, entendeu? Dentro dos PCN. 

Aí trabalho assim, muito a opinião deles, o que é que eles pensam... a... É isso. 

Assim, eu não trabalho com a decoração... com o decorar  textos. Eu trago o 

tema , pergunto o que eles já sabem, o que eles querem aprender sobre aquele 

tema e a gente vai construindo conceitos, elaborando conceitos, elaborando 

textos coletivos... definindo conceitos junto com a professora, junto comigo. Eu 

nunca... dificilmente eu já pego o conceito já pronto para passar para eles... 

para eles decorarem. 
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PROFESSOR 5 

 

Eu não tenho muitas lembranças sobre o livro didático de Geografia porque 

quando eu estava na escola, principalmente nessa fase do primeiro ao quinto 

ano, não tinha os livros didáticos para todas as crianças. Não tinha o livro de 

Geografia... não só o de Geografia, mas o de Matemática, o de Português. O 

conhecimento da área eram as professoras que traziam, no caso, a professora 

Sônia que até a quarta série que trazia, copiava no quadro, mas ela que trazia 

as informações, as matérias, os mapas...os conteúdos da Geografia... eram nas 

aulas dela para responder no caderno. Não tinha acesso ao livro didático. Só 

fui ter acesso ao livro didático a partir da antiga quinta série quando eu fui 

para escola particular que eu fui ter acesso ao material didático. No caso, 

eram apostilas com todas as disciplinas, inclusive a de Geografia. E nelas 

estavam as informações de Geografia. 

 

Entrevistador: E como era essa relação nesse momento que você teve contato 

com essas apostilas? Você tinha gosto? Você tinha afinidade com a disciplina 

de Geografia? Como era? 

Eu particularmente gosto de Geografia. É uma disciplina que me atrai até 

hoje. Gosto dela. De Geografia em particular eu gostava e gosto de conhecer o 

Brasil... já que nesses livros, e até mesmo nos livros de hoje, não trazem muita 

informações sobre a nossa região... é mais uma Geografia um pouco mais 

ampla, um pouco mais racional... melhorou um pouco porque hoje já tem livros 

específicos de Geografia do Rio Grande do Norte, de regional, mas 

antigamente era assim uma Geografia mais abrangente, falava mais do Brasil 

do que do local mesmo.  Mesmo assim eu gostava e ainda gosto das 

informações, de ver como o Brasil é mostrado. 

 

Entrevistador: E depois seguindo para a sua formação inicial... na sua 

graduação tiveram discussões voltadas para a questão do livro didático de 

Geografia? 

Tem. Em quase durante o curso inteiro a gente teve essa discussão sobre o 

papel do livro didático nas escolas, né?! A construção do livro didático, como 
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ele é.. se ele é realmente  importante, se ele é realmente bem feito... se ele 

abrange ou atinge a realidade de cada localidade, já que nosso país é muito 

grande. Então, sempre teve essa discussão... Muitos professores, muitos 

alunos deixavam... é... achavam que o livro didático não podia ser o foco do 

ensino.... não podia ser o foco do aprender. Para outros ele era importante 

para auxiliar na aprendizagem da criança. E para outra corrente de 

professores ele era essencial. Essa era a discussão. E para aqueles que 

achavam que era essencial... é... como construir esse livro nos dias de hoje ser 

a cara da criança, ser a cara  e ser um livro que abrangesse o país inteiro e 

tivesse a cara dessa localidade... e ser mais próximo dessa criança, do estado 

do Rio Grande do Norte. 

 

Entrevistador: E na sua relação atual com o livro didático de Geografia o que 

você poderia destacar para mim? 

Eu tenho dificuldades com o livro didático de Geografia no sentido de... ainda  

não enxergo neles... é...temas de grande importância para as crianças. A gente 

procura livros. Há uma diversidade grande. Melhorou hoje em dia. Há uma 

diversidade grande dos livros que chegam nas escolas para serem escolhidos. 

Só que tem algumas restrições. Você não pode escolher o livro de Geografia de 

uma editora, o livro de História de outra editora, o livro de Português... Você 

tem que fazer blocos. E às vezes aquele livro nem sempre é o mais 

interessante porque o de Português de uma editora é bom, mas o de História 

não é, o de Geografia é um pouco melhor. A gente não pode ainda fazer essas 

escolhas do jeito que a gente quer. 

 

Entrevistador: Sei que essa escolha muitas vezes não se configura como 

escolha... mas quando você olha para um livro de Geografia o que você acha 

relevante? O que você julga significante nessa escolha? 

 

O meu critério para a escolha do livro didático de Geografia? 

 

Entrevistador: Isso. 
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É trazer algo mais da sociedade do que apenas praça, estado... é trazer algo 

mais da sociedade. E que esteja próximo... o mais próximo do ponto de vista 

de enxergar da realidade de onde estou. No caso, desse estado aqui, o mais 

próximo, pelo menos que eu consiga chegar o mais próximo daqui, não 

especificamente daqui, mas o mais próximo. Esse é um critério que eu tenho... 

Entrevistador: Esse ano você tem utilizado o livro didático? 

 

Estou...menos... porque quando cheguei aqui o livro  que já estava aqui eu não 

me agradei muito. Eu uso bem menos. Ele fala sobre migração, do Sudeste. É 

bem recorrente, então, eu não me agrado não. 

 

Entrevistador: Esse livro que não te agradou... que Geografia ele defende? 

Que Geografia há por trás dele? 

(Silêncio) 

 

O referencial teórico dele...Eu acho muito tradicional. Muito... antigo. Não 

traz assim.. é... apesar de tratar da migração, mas uma migração muito 

voltada para...os nossos estados não são tratados não. 

 


