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RESUMO 

Aborda-se, na presente pesquisa, o componente físico-natural vegetação na perspectiva 
de compreender como tem sido encaminhado o seu ensino na Geografia Escolar de 
Inhumas-GO. Consideramos que a vegetação do município se diferencia do que 
comumente é apresentado como característica do Cerrado e que as diferenças não são 
representadas em livros didáticos, revistas e até mesmo em vídeos que abordam o 
Cerrado. Para a compreensão de tal componente físico-natural levou-se em 
consideração a relação que ele estabelece com os demais componentes do espaço 
geográfico, visto que ele resulta da interação entre a rocha, o solo, o relevo, o clima, a 
água, entre outros, bem como com as relações sociais estabelecidas na forma como a 
sociedade constrói o espaço geográfico. A partir desses referenciais estabeleceu-se 
como objetivo geral analisar o ensino da vegetação como um componente físico-natural 
do espaço na disciplina de Geografia em escolas estaduais do município de Inhumas-
GO. E como objetivos específicos procura-se verificar como o tema vegetação é 
trabalhado na Geografia Escolar, no currículo e nas práticas pedagógicas; evidenciar 
como a Geografia pode trabalhar com o componente vegetação sob a perspectiva do 
espaço geográfico; e propor metodologias de ensino, em conjunto com os professores 
das escolas pesquisadas, para abordar o tema nas aulas de Geografia dos anos finais 
do Ensino Fundamental (EF). Para alcançar esses objetivos, optou-se pela metodologia 
de pesquisa qualitativa, visto que esta metodologia possibilita analisar o objeto de forma 
minuciosa, partindo da sensibilidade e das condições do contexto pesquisado. Como 
procedimentos metodológicos realizou-se levantamento bibliográfico, análise de livros 
didáticos, análise do Currículo Referência da REE de Goiás, entrevista, trabalho de 
campo e oficina sobre os componentes físico-naturais do espaço geográfico. O 
levantamento bibliográfico foi realizado em livros, artigos, teses e dissertações, com o 
intuito de analisar e refletir sobre o ensino de Geografia, da Geografia Escolar, dos 
componentes físico-naturais do espaço geográfico, da vegetação e do Cerrado. A 
análise de livros didáticos foi realizada para compreender como a vegetação é abordada 
por eles. A análise documental do Currículo Referência da REE de Inhumas-GO 
consistiu em identificar como era abordado o conteúdo vegetação nos 6° e 7° anos do 
EF, fase em que no currículo se estuda a vegetação na disciplina de Geografia. Foram 
entrevistados cinco professores de Geografia para verificar como o conteúdo vegetação 
é trabalhado na Educação Básica e quais metodologias de ensino têm sido utilizadas. 
Foi desenvolvida uma oficina com o intuito de apresentar propostas de como ensinar o 
conteúdo vegetação, considerando a realidade vivida por alunos e professores de 
Geografia que atuam/vivem no município de Inhumas-GO. Para atingir esse objetivo 
confeccionou-se um conjunto de mapas temáticos do município (localização, geologia, 
geomorfologia, solos, vegetação) e realizou-se um trabalho de campo. Na análise do 
Currículo foi constatado que não se tem dado a devida importância à abordagem do 
componente vegetação e, consequentemente, do Cerrado. Sobre os livros didáticos 
pôde-se concluir que houveram avanços mais significativos na abordagem do Cerrado 
em uma coleção que nas demais. Este estudo permitiu compreender que o município de 
Inhumas-GO, ainda que seja pertencente ao domínio morfoclimático do Cerrado, não 
possui todas as fitofisionomias pertencentes ao Cerrado, em especial, as comumente 
demonstradas nos livros didáticos. E que, embora as fitofisionomias do Cerrado 
presentes no município se encontrem na literatura científica, elas ainda estão distantes 
do que comumente é ensinado nas escolas da Educação Básica. 
 
 
Palavras-chave: Geografia Escolar. Componentes físico-naturais. Cerrado. Inhumas-
Goiás. 



 

 

 
 

RESUMÉ 

 

Dans cette recherche on approche la végétation comme un élément physique-naturel 
pour comprendre leur enseignement dans la discipline Géographie à l‘école à Inhumas-
GO. On a considéré que la végétation de la municipalité de Inhumas est différente que 
généralement est présentée comme la caractéristique du Cerrado et les différences ne 
sont pas réprésentées dans les manuels, les revues et même aux vidéos qui approchent 
sur le Cerrado. Pour comprendre cet élément on a considéré leur relation avec les autres 
éléments physique-naturels, depuis que la végétation enveloppe la roche, le sol, le relief, 
le climat, l’eau, entre autres, ainsi que les relations sociales établies par la société dans 
la construction de l’espace géographique. À partir de ces référentiels on a établi l’objectif 
général d’analyser l’enseignement de la végétation comme un élément physique-naturel 
de l’espace dans la discipline de Géographie aux écoles publiques de la municipalité de 
Inhumas. Les objectifs spécifiques ont été vérifier comme le thème végétation est 
enseigné dans la discipline Géographie à l’école, au programme scolaire et dans les 
pratiques pédagogiques; montrer comme la Géographie peut travailler avec l’élément 
végétation sous l’angle de l’espace géographique; et proposer des méthodes 
pédagogiques, avec les professeurs des écoles récherchées pour enseigner le thème 
aux cours de géographie à les dernières années de l’école primaire (EF). Pour atteindre 
ces objectifs, on a opté par la méthode de la recherche qualitative, pour permettre 
l’analyse de l’object avec détail, en départ de la sensibilité et des conditions du contexte 
étudié. Pour la réalisation des études on a fait la recherche bibliographique, l’analyse 
des manuels, du Currículo Referência de la REE de l’état de Goiás, des entrevues, du 
travail sur le terrain et de la pratique pédagogique sur les éléments physique-naturels de 
l’espace géographique. La recherche bibliographique a été réalisé en livres, articles, 
thèses de doctorat et des memoires de maîtrise, avec l’objectif d’analyser et réfléchir sur 
l’enseignement de Géographie, sur la discipline Géographie à l’école, des éléments 
physique-naturels de l’espace géographique, la végétation et le Cerrado. L’analyse des 
manuels a été réalisé pour comprendre l’approche sur la végétation. L’analyse 
documentaire du Currículo Referência de la REE à Inhumas-GO consisté en identifier 
comme est l’enseignement du contenu végétation dans la discipline Géographie dans les 
6º et 7º années de l’EF. On a été entrevues cinq professeurs de Géographie pour vérifier 
l’enseignement de la végétation à l’école primaire et quelles ont été les pratiques 
pédagogiques utilisées. On a été développé une pratique pédagogique avec l’intention 
de présenter des proposes sur l’enseignement du contenu végétation, en considérant la 
réalité vécue des élèves et des professeurs de Géographie qui agissent/vivrent à 
Inhumas-GO. On a fait un ensemble de cartes thématiques de la municipalité (situation 
géographique, géologie, géomorphologie, sols, végétation) et on a fait un travail sur le 
terrain. Dans l’analyse du curriculum a été constaté que l’approche de l’élément 
végétation n’est pas importante et, par conséquent, du Cerrado. Sur les manuels on a 
conclu que on a eu des avancées plus significatives sur l’approche du Cerrado 
seulement dans une collection. Cet étude a compris que la municipalité de Inhumas-GO, 
même qui soit au domaine du Cerrado, n’a pas de tous les caractéristiques du Cerrado 
et, même si elles sont dans la littérature scientifique, elles ne sont pas commune à 
l’école primaire.    
 
Mots-clé: Géographie à l’école primaire. Éleménts physique-naturels. Cerrado. 
Inhumas-Goiás. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Os estudos que versam sobre o ensino de Geografia são uníssonos ao 

considerar que a Geografia Escolar tem a responsabilidade de propiciar que os 

estudantes construam conhecimentos, sob a perspectiva do espaço geográfico, 

acerca da realidade que os cercam, para que essa construção ocorra sob o viés de 

uma perspectiva crítica, na qual o aluno seja concebido como sujeito da sua 

construção. Torna-se necessário, portanto, que o processo de ensino e 

aprendizagem seja desenvolvido tendo como um de seus alicerces a integração 

entre conhecimentos cotidianos e conhecimentos científicos, conforme pontua 

(CAVALCANTI, 1998). 

Um dos questionamentos encaminhados à essa componente escolar tem sido 

direcionado aos conteúdos escolares, na perspectiva de indicar aqueles 

considerados imprescindíveis para o trabalho com os alunos no processo de ensino 

e aprendizagem. Ampliamos esses questionamentos para explicitar que os 

conteúdos que trabalhamos são aqueles que nos permitem realizar a análise do 

espaço sob a perspectiva geográfica. 

Entre os conteúdos escolares abordados pelo Currículo Referência da Rede 

Estadual de Educação (REE) de Goiás, no 6° ano trabalha-se com espaço 

geográfico; lugar e paisagem: urbanos e rurais; cartografia; planeta Terra; aspectos 

naturais: clima, relevo, vegetação, solo e hidrografia do Brasil; natureza e 

degradação ambiental. 

No 7° ano, são recomendados os conteúdos de cartografia, gráficos e tabelas; 

população brasileira e cultura; trabalho e migração e mobilidades; regionalização do 

território brasileiro; Goiás no contexto econômico e cultural brasileiro; vegetação, 

clima, hidrografia, relevo e solos do Brasil; domínios morfoclimáticos; ecossistemas; 

industrialização, urbanização e modernização no campo. 

Embora esses conteúdos partam de indicações formuladas pelo currículo, 

eles só adquirem significado quando se mobilizam para a necessidade real, ou seja, 

a de serem capazes de fornecer conhecimentos para o aluno sobre o seu cotidiano. 

E, nessa perspectiva, cabe ao professor auxiliar o aluno a construir seus 

conhecimentos, relacionando o social com os componentes físico-naturais do 

espaço geográfico.  
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Portanto, na Geografia Escolar, trabalha-se também com os componentes 

físico-naturais do espaço, a exemplo da rocha, do solo, do relevo e da vegetação, 

pois, mediante a análise desses itens, temos uma compreensão mais ampla do 

espaço geográfico. Todavia, esses conteúdos também são abordados por outras 

disciplinas, como a de Ciências. Tanto na Geografia quanto em Ciências, por 

exemplo, existe certa especificidade para o ensino desses conteúdos. Na Geografia, 

a abordagem desses componentes leva em consideração o objeto de análise dessa 

ciência, ou seja, o espaço geográfico. Por sua vez, em Ciências, o objeto de estudo 

são os seres vivos. 

Para ensinar os componentes físico-naturais do espaço na Educação Básica 

(EB), há a necessidade de se compreender que, embora eles sejam ensinados na 

EB, eles não se circunscrevem à área da Geografia Física, um campo do 

conhecimento situado na Geografia Acadêmica. Ademais, as relações que se 

estabelecem entre natureza e sociedade, bem como os conhecimentos didáticos em 

sua interação com os conhecimentos do conteúdo, são balizadoras para o ensino 

desses componentes na EB. Portanto, assim como pontua Morais (2011), na escola 

temos Geografia e não Geografia Física ou Geografia Humana. 

De acordo com Morais (2011), encaminhar o ensino considerando essa 

integração ainda se configura numa prática distante da realidade de boa parcela dos 

docentes, sendo comum a apresentação superficial dos componentes físico-naturais, 

baseada majoritariamente nas informações contidas no livro didático (LD), o que, por 

sua vez, coloca em segundo plano a autonomia docente. 

É com intuito de contribuir para o ensino do componente vegetação que 

objetivamos nessa pesquisa analisar o ensino da vegetação como um dos 

componentes físico-naturais do espaço na disciplina de Geografia em escolas 

estaduais do município de Inhumas-GO. Procuramos conceber esse tema na 

perspectiva da interação com os demais componentes e sua relação com o processo 

de uso e ocupação do espaço. 

A opção pelo tema vegetação surgiu do anseio vivenciado desde a graduação 

em Geografia, momento em que estavam sendo estruturados questionamentos a 

respeito da vegetação do município de Inhumas, local em que resido. No dia a dia, 

eu observava que a vegetação de Inhumas se caracterizava pela presença de 

árvores altas, caules retos, folhas lisas e outros. Como classificar essa vegetação? 

Com essa fitofisionomia, é possível que ela pertença ao Cerrado? Há uma 
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classificação específica para esse tipo de vegetação? Embora eu ainda não tivesse 

essa clareza, estava buscando relacionar o meu cotidiano com o conhecimento 

científico, para construir meus próprios conceitos. 

A motivação em trabalhar com o Cerrado foi sendo ampliada nos estudos 

posteriores quando buscava-se entender o papel desempenhado por essa 

vegetação no contexto dos outros domínios morfoclimáticos brasileiros e nos 

debates que se seguiam quando o foco da discussão era a apropriação de áreas de 

Cerrado. 

Como desdobramentos dos estudos realizados ainda durante o curso de 

graduação, verificamos que a vegetação do município de Inhumas não se 

circunscrevia ao Cerrado em sentido restrito (Cerrado denso, Cerrado típico, 

Cerrado ralo, parque de Cerrado), conforme a classificação de Ribeiro e Walter 

(2008), pois essa classificação sempre remete à vegetação que possui árvores 

baixas, de troncos tortuosos, inclinadas e de folhas ásperas, características que não 

são consistentes com a paisagem de Inhumas. Entender, portanto, como classificar 

essa vegetação no contexto do Cerrado foi a lacuna que carreguei desde a minha 

formação inicial. 

Agora, durante o desenvolvimento desta pesquisa, apresento respostas à 

alguns desses questionamentos, inclusive com o auxílio do grupo de estudos 

Núcleo de Estudos e Pesquisas em Geografia, Ensino e Ambiente (NúcleoGEA), que 

proporcionou várias leituras sobre o Cerrado e ainda ofereceu um curso intitulado 

Ecologia do Cerrado, ministrado pela Professora Dra. Ana Paula de Oliveira 

(IESA/UFG), que foi muito importante para minha compreensão sobre as 

fitofisionomias do Cerrado e também para entender a vegetação do município. 

 Portanto, na classificação de Ribeiro e Walter (2008), esse tipo de vegetação 

é denominado mata seca, a qual se subdivide em: mata seca decidual e mata seca 

semidecidual. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

levando em consideração as formações geológicas, o relevo, o solo e o clima, a 

vegetação desse município foi classificada como fragmentos de floresta estacional 

decidual e floresta estacional semidecidual, denominada, por alguns autores de 

“Mato Grosso Goiano”.  

Faissol (1952, p. 07) nos auxilia a entender essa classificação ao expressar 

que 
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O “Mato Grosso de Goiás” é uma extensa região florestal situada na parte 
centro-sul do Estado de Goiás. A área de mata original não está calculada 
precisamente, mas pode-se avaliá-la em mais ou menos 20.000 quilômetros 
quadrados.  Ela começa nas proximidades da cidade de Anápolis e continua 
para oeste até a base da Serra Dourada, na região do Córrego do Ouro; no 
sentido norte-sul, vai das proximidades de Goiânia até um pouco ao norte 
de Itapaci. Abrange os municípios de Anápolis, Pirenópolis, Jaraguá, 
Anicuns, Goiás, Mataúna (hoje Palmeiras de Goiás), Itaberaí e Itapaci. Os 
municípios de Trindade e Inhumas estão inteiramente dentro da mata. 
 

De acordo com Faissol (1952), a denominação “Mato Grosso Goiano” advém 

do tipo de vegetação e do contraste que ela apresenta em relação ao Cerrado, 

sentido restrito, no que tange à sua vegetação predominante. Esse tipo de 

vegetação, no contexto do domínio morfoclimático do Cerrado, representa uma 

região de mata.  

Soma-se às justificavas, por ora apresentadas, o fato de constatar, quando 

trabalhava como professora de Geografia no Ensino Fundamental (EF), no município 

de Inhumas, a necessidade de relacionar os conteúdos tratados em sala de aula 

com a realidade dos alunos. Quando eu encaminhava o ensino nessa perspectiva, 

os alunos ficavam motivados, pois evidenciavam que o local onde eles viviam 

poderia ser compreendido também a partir de um ponto de vista geográfico e que o 

conhecimento que eles traziam do cotidiano poderia contribuir com as discussões 

realizadas na sala de aula. Todavia, é importante frisar que, embora haja o confronto 

com o cotidiano vivenciado pelos alunos, o resultado desse confronto é justamente o 

de formar conceitos que possam, ao serem abstraídos, generalizados, e 

internalizados, auxiliar a entender outras realidades.  

Portanto, em virtude de observar que a vegetação do município de Inhumas 

se diferencia do que comumente é apresentado como característica do Cerrado e 

que ela não é representada em livros didáticos, revistas e até em vídeos que 

abordam o Cerrado, buscou-se, no presente trabalho, estudar essa vegetação tendo 

como recorte espacial o município de Inhumas, com o intuito de contribuir com o 

ensino desse componente físico-natural do espaço na Geografia Escolar.  

Diante do exposto, a pesquisa foi desenvolvida assentada nas seguintes 

questões norteadoras: O professor de Geografia, ao encaminhar o processo de 

ensino e aprendizagem sobre o componente físico-natural vegetação, relaciona-o à 

realidade dos alunos? Se sim, como isso tem sido efetivado? Quais práticas 

pedagógicas tem sido utilizadas por esses docentes para ensinar este componente 

na Geografia Escolar? Como o componente vegetação é abordado no Currículo 
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Referência da REE de Goiás? Como os docentes de Geografia da REE de Inhumas 

tem encaminhado o ensino desse componente na EB?  

São questões dessa natureza que evidenciam a necessidade de o professor 

de Geografia considerar a complexidade da ciência geográfica e a abrangência dos 

conteúdos estabelecidos para a EB para ajudar o aluno a construir o seu próprio 

conhecimento e, consequentemente, saber se posicionar no mundo e no contexto 

em que vive.  

Nesse sentido, objetivou-se no presente trabalho, analisar o ensino da 

vegetação como componente físico-natural do espaço na disciplina de Geografia em 

escolas estaduais do município de Inhumas-GO. 

E como objetivos específicos procurou-se fazer o seguinte:  

 verificar como o tema vegetação é trabalhado na Geografia Escolar, no 

Currículo de Referência da REE de Goiás e nas práticas pedagógicas de 

docentes que trabalham com essa componente curricular; 

 evidenciar como a Geografia pode trabalhar com o componente físico-natural 

vegetação sob a perspectiva do espaço geográfico; 

 propor metodologias de ensino em conjunto com os professores das escolas 

pesquisadas, para abordar esse tema nas aulas de Geografia nos anos finais 

do EF. 

Com o intuito de alcançar esses objetivos, utilizou-se a metodologia de 

pesquisa qualitativa, que consiste, de acordo com Fino (2016), em um tipo de 

investigação na qual pode haver um período de interações sociais entre o 

investigador e os sujeitos da investigação. Nesse período, o observador participa da 

vivência dos sujeitos, partilhando suas experiências, com o intuito de coletar dados 

que o auxiliem na análise e reflexão sobre o tema pesquisado. O investigador busca 

desempenhar um papel no grupo envolvido, respeitando suas experiências e as 

ações compartilhadas no ambiente escolar.  

Em se tratando da pesquisa qualitativa, Silva e Silveira (2007, p. 152), 

destacam que 

 

Em geral, a pesquisa qualitativa é caracterizada como compreensiva, 
holística, ecológica, humanista, bem adaptada para a análise minuciosa da 
complexidade, próxima das lógicas reais, sensível ao contexto no qual 
ocorrem os eventos estudados, atenta aos fenômenos de exclusão e de 
marginalização. 
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Desse modo, entende-se que na pesquisa qualitativa busca-se analisar o 

objeto de forma minuciosa, partindo da sensibilidade e das condições do contexto 

pesquisado. A experiência direta possibilita ao observador recorrer aos 

conhecimentos e experiências pessoais como complemento no processo de 

compreensão e interpretação do fenômeno estudado. Esse método de investigação 

permite também a aproximação do observador à perspectiva dos sujeitos 

investigados e se revela de extrema utilidade na descoberta de aspectos novos de 

um problema. Assim, a observação permite a coleta de dados em situações em que 

é impossível estabelecer outras formas de levantamento ou outras formas de 

comunicação (SILVA e SILVEIRA, 2007). 

Dentre os diversos tipos de pesquisa qualitativa, optou-se nessa pesquisa 

pela modalidade participativa. Nesse tipo de pesquisa, o próprio investigador se 

junta aos investigados, participando de sua vida, tomando cuidado para a 

proximidade não interferir na pesquisa (SILVA e SILVEIRA, 2007). Segundo Ludke e 

André (2011), a observação participante constitui um dos principais instrumentos de 

coleta de dados nas abordagens qualitativas em Educação. 

Nesse sentido, os professores integram a presente pesquisa como sujeitos 

ativos que participam da proposição de como esse tema poderá ser desenvolvido 

nas aulas de Geografia da EB em Inhumas-GO.  

A observação participante, de acordo com Fernandes (2011, p.03): 

 

Trata-se de uma técnica de levantamento de informações que pressupõe 
convívio, compartilhamento de uma base comum de comunicação e 
intercâmbio de experiências com o(s) outro(s) primordialmente através dos 
sentidos humanos: olhar, falar, sentir, vivenciar... entre o pesquisador, os 
sujeitos observados e o contexto dinâmico de relações no qual os sujeitos 
vivem e que é por todos construído e reconstruído a cada momento. 
 

Ao compreender que o convívio com os sujeitos em questão estabelece 

referenciais para a discussão e compreensão do processo de ensinar Geografia, 

sobretudo sobre os componentes físico-naturais, acredita-se que iremos contribuir 

com o ensino desse componente na EB. 

Para a efetivação de tal proposta, foram realizados levantamento bibliográfico, 

análise de livros didáticos, análise do Currículo Referência da REE de Goiás, 

entrevistas, trabalho de campo e oficina sobre o componente físico-natural 

vegetação do espaço geográfico. 
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O levantamento bibliográfico foi realizado em artigos, teses e dissertações 

com o intuito de analisar e refletir sobre os principais temas tratados na pesquisa, 

quais sejam os de ensino de Geografia, componente físico-natural, vegetação e 

Cerrado. Como principais autores que contribuíram com essa análise, destacaram-

se na Geografia Escolar os trabalhos de Callai (2013), Pontuschka, Pagnelli e 

Cacete (2009), Cavalcanti (2002; 1998). Nos componentes físico-naturais do espaço 

geográfico, ressaltaram-se as contribuições de Morais (2014; 2013 e 2011) e 

Ascenção (2009). Na abordagem da vegetação, destacaram-se os trabalhos de 

Troppmair (2012) e Kuhlmann (1977) e, para o entendimento sobre o Cerrado, as 

referências foram Oliveira (2014), Ribeiro e Walter (2008), Chaveiro e Castilho 

(2007), Almeida (2005), entre outros.  

Foi realizada análise do Currículo Referência da REE de Goiás, com o intuito 

de identificar como é abordado o conteúdo vegetação nos 6° e 7° anos do EF. A 

seleção dos 6° e 7° anos deveu-se à fase em que no currículo da REE de Goiás se 

estuda a vegetação, na disciplina de Geografia. 

Somou-se a esses procedimentos, a análise dos livros didáticos de Geografia 

adotados nas escolas pesquisadas. Essa avaliação foi realizada com o intuito de 

compreender como a vegetação é abordada nos livros didáticos, no que se refere à 

terminologia utilizada, à classificação etc. Para essa análise, utilizou-se um roteiro 

(Apêndice A). 

Foram realizadas entrevistas1 com cinco professores de Geografia da REE de 

Goiás que atuam no município de Inhumas, como consta no roteiro (Apêndice B), 

para verificar como o conteúdo vegetação é trabalhado na EB e quais metodologias 

de ensino tem sido utilizadas por elas. Embora seis escolas estaduais do município 

ofereçam os anos finais do EF, apenas cinco docentes possuem formação em 

Geografia, que foi o critério estabelecido para a pesquisa. 

Foi desenvolvida também, uma oficina junto aos professores de Geografia 

das escolas pesquisadas. Na oficina, objetivou-se construir coletivamente propostas 

de como ensinar o conteúdo vegetação, considerando a realidade vivida por alunos 

e professores de Geografia que atuam no município de Inhumas-GO. Para atingir 

                                                 
1
 Pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás (Parecer 

Consubstanciado 3.003.085, emitido em 06 de novembro de 2018), considerada em acordo com os 
princípios éticos exigidos. Termo de Anuência, Termo de Compromisso, Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido para os Professores e Folha de rosto para a pesquisa evolvendo seres humanos 
ver Anexos (A, B, C e D). 
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esse objetivo, confeccionou-se um conjunto de mapas temáticos do município 

(localização, rede de drenagem, geologia, geomorfologia, altimetria, solos e 

vegetação), realizou-se um trabalho de campo na Cachoeira da Lajes, localizada no 

município de Inhumas, e trabalhou-se com monitoria e palestras com alunos do 

PPGeo IESA/UFG que pesquisam os componentes físico-naturais na EB. 

Quanto às escolas pesquisadas, selecionaram-se aquelas que atendessem 

os anos finais do EF, pois é nessa fase, em especial no 6° e no 7° ano, que tem 

maior ênfase o componente vegetação na disciplina de Geografia. Optou-se ainda 

por trabalhar com os professores das escolas estaduais que lecionam os anos finais 

do EF, em razão dessa rede possuir o maior número de escolas no município. 

Portanto, cinco escolas estaduais foram selecionadas para o desenvolvimento da 

presente pesquisa. 

Com o intuito de sistematizar a análise dos dados e informações levantadas, a 

presente pesquisa foi estruturada em três seções. Na primeira seção, denominada 

Concepções da Geografia para o entendimento da vegetação, apresentamos uma 

abordagem epistemológica da Geografia na perspectiva de compreender como se 

situa nessa ciência a análise dos componentes físico-naturais do espaço geográfico. 

Desse conjunto indissociável de componentes físico-naturais, destacamos a 

vegetação e a analisamos tendo como subsídio a Biogeografia. Por fim, abordamos 

os componentes físico-naturais do município de Inhumas, destacando a vegetação e 

o ensino desses componentes na Geografia Escolar.  

A segunda seção, intitulada A abordagem do componente físico-natural 

vegetação na Geografia Escolar nos livros didáticos ressaltamos a importância do 

livro didático na EB, analisamos os livros didáticos de Geografia adotados nas 

escolas estaduais do município de Inhumas e ressaltamos como é abordado o 

conteúdo de vegetação no livro didático de Geografia e de Ciências. Finalizamos 

essa seção explicitando as características dos professores de Geografia do 

município de Inhumas, refletindo sobre como eles têm encaminhado neste município 

o ensino da vegetação. 

Na terceira seção, Propostas metodológicas para o ensino de vegetação em 

Inhumas-GO, apresentamos as concepções dos professores de Geografia sobre o 

ensino do componente vegetação nas aulas de Geografia em escolas estaduais do 

município de Inhumas. Ressaltamos a importância do trabalho de campo como 

metodologia de ensino, realizamos um trabalho de campo com o objetivo de propor 
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metodologias para o ensino do componente vegetação e apresentamos as 

proposições metodológicas para o ensino de vegetação do município de Inhumas, 

Goiás. 

Como considerações finais, o estudo permitiu compreender que o município 

de Inhumas, apesar de pertencer ao domínio morfoclimático de Cerrado, não possui 

as fitofisionomias comumente evidenciadas nos livros didáticos e nas mídias 

impressas e televisivas. É com grande satisfação que, a partir da realização dessa 

pesquisa, conseguimos entender que, embora essa vegetação não tenha essas 

fitofisionomias divulgadas, ela se circunscreve ao domínio do Cerrado na perspectiva 

de formação florestal inserida nos tipos de matas secas. Apesar dessa classificação 

se encontrar na literatura, ela não é ensinada nas escolas, e a conclusão dessa 

pesquisa nos permite compartilhar, em especial na EB, o que foi aprendido. 
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SEÇÃO 1. CONCEPÇÕES DA GEOGRAFIA PARA O ENTENDIMENTO DA 

VEGETAÇÃO 

 

Nesta seção apresentamos uma abordagem epistemológica da Geografia, a 

fim de contribuir para o entendimento dos componentes físico-naturais. Também 

discutimos sobre a Biogeografia no contexto da Geografia, para entender a 

vegetação como um dos componentes físico-naturais do espaço geográfico e, com 

isso, expomos os componentes físico-naturais do município de Inhumas e sua 

vegetação e o ensino dos componentes físico-naturais na Geografia Escolar. 

A Geografia surge, primeiramente, na escola, porque era útil à classe 

dominante. A escola tinha a função de mostrar através de descrições, de mapas e 

da observação direta do meio circundante o Estado-Nação. Desse modo, a 

Geografia oficializou-se nas escolas formando o futuro soldado (MELO e VLACH, 

2001). 

Na concepção de Rocha (1998), o objetivo da inclusão da Geografia no 

currículo escolar é diferente das afirmações divulgadas, sobre uma origem de 

ideologia nacionalista. Conforme o autor (1998, p. 11): 

 
Acreditamos que esta conclusão é reducionista, pois reflete uma tendência 
de explicar a realidade brasileira a partir de fatos aplicáveis a outras 
realidades. A formação sócio-histórica brasileira exigiu de nossa escola 
outro papel no período referente, principalmente, à primeira metade do 
século, que não foi o de ser, por excelência, um dos instrumentos de 
construção do Estado-nação brasileiro. As disciplinas escolares foram 
concebidas mais como sendo instrumentos de divulgação de uma cultura 
universal, à qual os filhos de nossas elites deveriam ter acesso para 
estarem paripassus com o “mundo civilizado”, os mundos brancos 
europeus, do que, como recursos de inculcação de uma ideologia 
nacionalista como teimam afirmar alguns. Somente mais tarde, à medida 
que o projeto nacional de nossas elites começa a se consolidar, a finalidade 
do currículo escolar e da disciplina Geografia, mais especificamente, passa 
a ter como finalidade a construção do nacionalismo e do patriotismo. 
 
 

Portanto, não existe um consenso sobre a origem da Geografia Escolar, se 

era realmente um dos recursos para a construção do Estado-nação ou para atender 

à necessidade de divulgação do conhecimento para a elite ficar a par dos 

acontecimentos do mundo. Mas, o que se sabe é que a Geografia se instala nas 

escolas brasileiras com a fundação do Colégio Pedro II em 1837. Melo e Vlach, 

(2001, p. 02) relatam que a partir desse ano  
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[...] a Geografia passou a ser ensinada nas escolas secundárias do país, e 
desde então, faz parte dos conteúdos definidos por todas as Reformas 
Educacionais Brasileiras, de 1889 a 1996, mantendo seu “status” de 
matéria obrigatória. De um saber estratégico, a Geografia se tornou um 
saber “apropriado” pela escola, redirecionado para os alunos. Assim, 
transformou-se em um ensino mnemônico, com listas de nomes para serem 
“decorados”. 
 

Portanto, antes da Geografia se tornar uma disciplina acadêmica e com 

status de ciência, quem trabalhava a Geografia eram os professores do Ensino 

Secundário. Nesse sentido, a Geografia que se ensina nas escolas não deriva da 

academia nem mantém identidade com ela. A Geografia Escolar comporta um 

conjunto de conhecimentos estruturados na prática docente nas escolas de distintos 

níveis de ensino, que almeja compor o objeto da formação escolar de seus alunos 

(CAVALCANTI, 2012). 

Atualmente, no entanto, a Geografia Escolar busca a mediação do processo 

de construção do conhecimento, com o intuito de formar cidadãos e ainda aproximar 

o conteúdo ensinado na escola para o seu cotidiano. Anteriormente, a Geografia 

ensinada nesse período era tida como “chata” e “enfadonha”, pois, além de outros 

aspectos, não se interessava em ensinar para os alunos algo de suas vivências do 

cotidiano (MELO e VLACH, 2001). 

Se, ao ensinar a disciplina de Geografia na EB, não houver a preocupação de 

se trabalhar o cotidiano dos alunos, confrontando-o ao saber científico, o que não é 

uma prática fácil, muito menos, frequente, essa situação permanece. Callai (2013, 

p.18) amplia esse debate ao explicitar que “o entrelaçamento do discurso da ciência, 

do discurso da Geografia Escolar e a dimensão pedagógica que estão neles 

embutidos permite o encaminhamento da educação geográfica”. Por isso, um dos 

desafios da formação de professores é tanto trabalhar a relação entre o cotidiano e o 

conhecimento científico quanto romper com a dicotomia entre a Geografia 

Acadêmica e a Geografia Escolar, que dissocia a teoria e a prática e distancia as 

disciplinas específicas das didático-pedagógicas (SOUZA, 2009).   

O professor de Geografia, para encaminhar o processo de ensino e 

aprendizagem, deve considerar a complexidade da ciência geográfica e a 

abrangência dos conteúdos estabelecidos para a EB, pois somente assim poderá 

auxiliar os alunos a produzirem conhecimentos e se posicionarem de forma crítica e 

consciente no mundo e no contexto em que vivem.  
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É considerando essa complexidade e abrangência que discutiremos nesta 

seção sobre a abordagem epistemológica da ciência geográfica, a Biogeografia no 

contexto da Geografia, a vegetação como um dos componentes físico-naturais do 

espaço geográfico, os componentes físico-naturais do município de Inhumas e sua 

vegetação e o ensino dos componentes físico-naturais na Geografia Escolar. 

 

1.1 Abordagem epistemológica da ciência geográfica: contribuições para a 

compreensão dos componentes físico-naturais 

 

A Geografia é considerada uma área muito antiga do conhecimento humano. 

Ela está relacionada com a História e também com as Ciências da Terra, seguindo 

dois vieses, um com foco nos componentes do meio físico e outro com foco nos 

componentes do sistema humano (SANJAUME, 2011). 

Para La Blache (1985), a Geografia se nutre de dados da Geologia, da Física, 

das Ciências Naturais e, também, das Ciências Sociológicas. Desse modo, 

interagindo com outras ciências para abordar os estudos dos fatos, La Blache (1985, 

p. 45) afirma que 

 
A Geografia distingue-se como ciência essencialmente descritiva. Não 
seguramente que renuncie à explicação: o estudo das relações, dos 
fenômenos, de seu encadeamento e de sua evolução, são também 
caminhos que levam a ela. Mas esse objeto mesmo a obriga, mais que em 
outras ciências, a seguir minuciosamente o método descritivo. 

 

De acordo com La Blache (1985), a descrição na Geografia deve ser flexível 

conforme seu objeto, por isso a observação é essencial para descrever, definir, 

classificar e acima de tudo deduzir. Claval (2011, p.62) afirma que “a Geografia é 

uma ciência da observação. Aquele que a pratica ama andar, olhar ao redor, cheirar 

os odores e sentir a atmosfera”. Desse modo, evidencia-se que a Geografia se 

perpetua, sob esta perspectiva, de forma harmônica entre o ser humano e a 

natureza.  

Nas definições mais clássicas da Geografia, conforme Sanjaume (2011), 

consideram-na uma disciplina em que a Terra é tida como a morada da humanidade, 

do meio físico e das relações deste com a sociedade e da organização espacial. 

Tratando-se dessa organização espacial, pode-se refletir sobre o objeto de 

estudo da Geografia, questionando o fato de que se todas as ciências têm um 
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objeto, qual seria o da ciência geográfica? Na Geografia tem sido quase unânime 

considerar o espaço como sendo esse objeto.  

Nesse sentido, o espaço, ao ser concebido como objeto de estudo da 

Geografia, causou, conforme Gomes (2009), dois problemas. O primeiro foi o de 

acreditar que essa ciência teria sua posse exclusiva e o segundo o de definir que 

tipo de espaço deveria ser estudado pela ciência geográfica. Uma solução possível 

seria a de afirmar a diferença entre o conceito de espaço geográfico e o conceito de 

espaço trabalhado em outras áreas do conhecimento.  

Dessa forma, Gomes (2009) ressalta que o significado do espaço como objeto 

de estudos da Geografia constituiu a possibilidade de sustentar os conceitos da 

Geografia como ciência de síntese, e ainda tratar da relação entre o natural e o 

cultural. Portanto, a compreensão do espaço segue uma ordem espacial, que o 

autor frisa ser essencial na compreensão de certos processos e dinâmicas. Nesse 

sentido, Gomes (2009, p. 25) ressalta o seguinte: 

 
Foi assim que denominamos a ideia de criar um arranjo físico das coisas, 
pessoas e fenômenos que é orientado seguindo um plano de dispersão 
sobre o espaço. Há coerência, lógicas, razões, que presidem essa 
distribuição.  Há uma trama locacional que é parte essencial de alguns 
fenômenos.  A análise dessa trama locacional é a especificidade da ciência 
geográfica.  Ela é relevante, pois o ordenamento espacial de alguns 
fenômenos lhes é essencial. 

 

Desse modo, Gomes (2009) afirma que nas características físicas de um 

local, como na distribuição das espécies, vegetais e animais, que individualizam os 

tipos de domínios morfoclimáticos, até mesmo na densidade de uma aglomeração 

urbana, existe um arranjo espacial que faz sentido, pois colabora com as 

significações que constituem os fenômenos. Portanto, para esse autor, é o arranjo 

espacial o objeto de análise da Geografia.  

Santos (1996) considera que a Geografia deve estudar o conjunto de 

sistemas de objetos e sistemas de ações que formam o espaço, dando destaque 

para as inter-relações existentes entre esses sistemas. Assim expõe Santos (1996, 

p. 63): 

 
O espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário e também 
contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, não 
considerados isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se 
dá. No começo era a natureza selvagem, formada por objetos naturais, que 
ao longo da história vão sendo substituídos por objetos fabricados, objetos 
técnicos, mecanizados e, depois, cibernéticos, fazendo com que a natureza 
artificial tenda a funcionar como uma máquina.  
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De acordo com Santos (1996), o espaço é constituído a partir destas 

modificações, tendo um conteúdo cada vez mais técnico, sendo um sistema de 

objetos cada vez mais artificial. Todavia, nem sempre o espaço foi considerado o 

objeto de análise da ciência geográfica. As concepções de Geografia e de seu 

objeto de estudo referem-se a momentos distintos da história do pensamento 

geográfico e da epistemologia da Geografia enquanto ciência. 

Suetergaray (2002) destaca que os conceitos que decifram o espaço 

geográfico, sendo este uno e múltiplo, são região, paisagem, território, rede, lugar e 

ambiente. Ao conceber o espaço geográfico como a união de diferentes categorias, 

essa autora cita as categorias de natureza, sociedade, espaço-tempo. 

A Geografia sendo uma ciência de múltiplos focos, incorporou teorias e 

métodos situados, de um lado, entre as Ciências Naturais, como a Geologia, a 

Meteorologia e a Biologia e, do outro, entre as Ciências Sociais, desde a História, a 

Economia e a Sociologia. Por esse motivo, os geógrafos estão sempre discutindo os 

métodos dessa ciência. Sanjaume (2011, p. 87) acredita que:  

 
Como en todas las ciencias naturales, la investigación en geografia fisica 
sigue los principios de la ciencia racional, esto es, considera la ciencia como 
una actividade ordenada y lógica, con juicios basados en razonamientos, y 
se ha dessarrollado y progresado a partir del enfoque científico clássico 
hasta el moderno racionalismo crítico. 
 
 

Vemos, então, o trabalho com métodos distintos na Geografia e, 

consequentemente, na Geografia Física. Na Geografia tem se destacado o 

positivismo, o materialismo histórico dialético e a Geografia Cultural. E na Geografia 

Física, as principais análises têm se assentado no positivismo e no materialismo, 

tendo o primeiro sido mais desenvolvido. 

O positivismo, para Gregory (1992), no que se circunscreve ao mundo 

científico, foi estabelecido por Augusto Comte. Conforme esse autor, as abordagens 

positivistas forneceram os fundamentos para o método científico, condicionando a 

construção de generalizações empíricas, abrangendo o princípio da verificação, 

porque demanda o teste das hipóteses buscando a verificação ou a falsificação. A 

Geografia, ao assentar-se nesse método, estava direcionada à observação e ao 

empírico tanto na realização quanto na obtenção de dados/fatos. De acordo com 

Nunes et al. (2006, p. 123), 
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O positivismo, ao mesmo tempo em que influenciava a maioria dos 
chamados geógrafos, em especial os chamados geógrafos físicos, por outro 
lado influenciou os geógrafos que trabalhavam com os aspectos sociais, 
passando a incorporar novos paradigmas nas análises geográficas, como 
no caso principalmente do método dialético, gerando conflitos teóricos e 
metodológicos no interior da Geografia. 

 

Esse novo paradigma na Geografia foi influenciado por Karl Marx, em que 

buscou as reflexões na dialética enquanto categoria do pensamento, considerado 

um dos melhores métodos das ciências humanas. Outro importante defensor do 

método dialético foi Friedrich Engels, um dos únicos estudiosos a incorporar a 

dialética nos estudos das Ciências da Terra e da Natureza, em sua obra A Dialética 

da Natureza (MENDONÇA, 1998).  

Numa outra perspectiva, a Geografia Crítica se interessou pelos processos 

sociais. Essa vertente introduziu o discurso marxista, adotando o método histórico 

dialético como o arsenal teórico-metodológico e como objeto de estudo a produção 

do espaço (SALES, 2004). 

Outro método de grande influência da Geografia, conforme Bertalanffy (1977), 

foi a teoria geral dos sistemas, que é uma ciência geral da “totalidade”. No princípio, 

era considerada um conceito vago, nebuloso e semimetafísico. De forma elaborada 

seria uma disciplina lógico-matemática, em si mesma puramente formal, mas que 

poderia ser aplicada em as várias ciências empíricas. Conforme o autor (1977, p. 

62), os principais propósitos da teoria geral dos sistemas: 

 
1) Há uma tendência geral no sentido da integração nas várias ciências, 
naturais e sociais; 
2) Esta integração parece centralizar-se em uma teoria geral dos 
sistemas; 
3) Esta teoria pode ser um importante meio para alcançar uma teoria 
exata nos campos não físicos da ciência; 
4) Desenvolvendo princípios unificadores que atravessam 
“verticalmente” o universo das ciências individuais, esta teoria aproxima-se 
da meta da unidade da ciência; 
5) Isto pode conduzir a integração muito necessária na educação 
científica.   
 

De acordo com Camargo (2012), Ludwig Von Bertalanffy foi o responsável 

pela Teoria Geral dos Sistemas em 1940. Esse autor informa como os subsistemas 

trocam entre si energia e matéria constantemente apresentando três características 

sobre os sistemas: de acordo com a equifinalidade em que as condições iniciais 

forem alteradas durante o percurso de um evento em um sistema, o seu estado final 

será alterado; a retroação define que os fluxos internos do sistema de energia livre, 

além de participar da evolução do sistema, mantêm o suprimento de energia e 
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matéria para qualquer conjunto preservar seu equilíbrio; e o comportamento 

adaptativo que define que, após passar por um estado crítico, o sistema reinicia um 

novo comportamento.  

Quanto ao método sistêmico, Suertegaray (2002) afirma que este método foi 

adotado pela Geografia com o intuito de originar uma análise integrada da natureza. 

Mendonça (1998, p. 45) aponta que 

 
A Geografia assumiu uma configuração completamente diferente da 
desenvolvida até então. As transformações que mais marcaram o contexto 
geográfico desse período foram: 

 A substituição da descrição da paisagem pela sua matematização; 

 A substituição da morfologia da paisagem por uma rigorosa tipologia 
de padrões espaciais; 

 A substituição das pesquisas de campo pelos trabalhos em 
laboratórios utilizando computadores; e 

 A matematização da linguagem geográfica.  
 

Desse modo, esta fase impulsionou os estudos de Geografia Física, mas 

enfraquecendo a abordagem da natureza que considerava a ação humana como um 

de seus elementos. Portanto, as Geografias norte-americana, soviética e inglesa, 

embasadas pelas ciências naturais, na década de 1960 criaram um novo método, o 

Geossistema. O termo foi definido pelo soviético Sotchava (1962), o qual utilizava os 

princípios sistêmicos e a noção de paisagem (MENDONÇA, 1998). Nascimento e 

Sampaio (2005, p. 168) explicitam que 

 
O geossistema deu à Geografia Física melhor caráter metodológico, até 
então complexo e mundialmente indefinido, facilitando e incentivando os 
estudos integrados das paisagens. Desta forma, pode-se afirmar que o 
método geossistêmico calhou bastante às análises ambientais em 
Geografia, pois, (...) possibilita um prático estudo do espaço geográfico com 
a incorporação da ação social na interação natural com o potencial 
ecológico e a exploração biológica. 
 

Portanto, o geossistema possibilitaria, segundo esses autores, integrar os 

componentes físico-naturais e as interações sociais.  Beruchashvili e Bertrand (2006, 

p. 100) relatam que 

 
El paso de la descripción mas o menos ordenada de los elementos 
naturales y humanos que constituyen un medio natural al análisis científico 
de este medio natural no ha sido efectivo mas que a partir del momento em 
que este último ha sido considerado a priori un “conjunto” geográfico dotado 
de una estructura y un funcionamiento propios, es decir cuando “el paisaje” 
de realidad copiosa y multiforme ha sido erigido en concepto. 
    

Para esses autores, o geossistema caracteriza-se por uma morfologia com 

estruturas espaciais verticais, os chamados geótopos, e horizontais, denominados 
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geofácies. Sua dinâmica engloba o conjunto de transformações ligadas à energia 

solar, aos ciclos da água, aos biociclos, como também aos movimentos de massas e 

dos processos de geomorfogêneses.  

Dessa forma, embora apresente as críticas em torno dessa teoria, Morais 

(2013) enfatiza que a teoria geossistêmica é um progresso, pois ao invés de dividir 

os componentes da Geografia Física, para analisá-los separadamente, traz uma 

análise de forma mais integrada. 

Ao evidenciar a importância da teoria geossistêmica no estudo integrado da 

paisagem, é necessário trazer, do ponto de vista epistemológico, os embates e as 

possibilidades apresentados a partir da constituição de uma chamada Geografia 

Física.  

A Geografia Física divide-se em Geografia Geral e Geografia Regional, 

conforme Grigoriev (1968). A primeira tem como foco de estudo os problemas físico-

geográficos no geral, enfatizando as leis gerais da estrutura, composição, dinâmica, 

desenvolvimento e diferenciações territoriais (a divisão do extrato externo da Terra 

em regiões naturais), como também seus relacionamentos internos e externos e 

ainda a utilização técnica de suas leis. A segunda, conhecida também como 

“corográfica”, discute as leis naturais, mas em suas manifestações locais em 

diferentes regiões naturais.  

A expansão da Geografia Física não ocorreu de modo uniforme no último 

século. A partir de 1850, a Geografia Física esteve sujeita a diversos controles que 

aceleraram ou retardaram o seu desenvolvimento. De acordo com Gregory (1992), a 

abordagem sumária do progresso entre 1850 e 1950 está sendo proposta por 

considerar as influências sobre a Geografia.  

Segundo Gregory (1992), as influências externas caracterizam-se por criarem 

o ambiente científico geral e propiciaram a construção de blocos para a pesquisa e 

investigação na Geografia Física, tais como o uniformitarismo, o evolucionismo, a 

exploração e pesquisa, conservação do meio ambiente, condições específicas e 

embasamento positivista. Conforme Sales (2004, p. 134): 

 
A perspectiva uniformitarianista apoia-se na interpretação da dinâmica dos 
processos atuais e da consideração de que estes, submetidos sempre às 
mesmas leis físicas, atuaram de forma semelhante, ainda que com 
intensidades diferenciadas, ao longo da história natural da Terra. A 
apreensão dessa dinâmica é obtida por clássicas técnicas de levantamento 
de campo, análises laboratoriais e interpretação de cartas, hoje agregando 
instrumentos novos oriundos de técnicas da informatização (construção de 
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modelos numéricos de terreno) e do sensoriamento remoto da superfície da 
Terra (radar, satélite). 
 

O uniformitarismo não somente substituiu as ideias catastróficas sobre a 

formação das paisagens, como também enfatizou a ideia de que “o presente é a 

chave do passado” (GREGORY, 1992). Desse modo, Alves (2010, p. 54) explica que 

 

Dentro desta perspectiva, é importante ressaltar que a base da teoria 
Uniformitarista baseia-se em dois princípios básicos: os acontecimentos 
geológicos são resultados das forças da natureza, e não mais por 
explicações de eventos inesperados divinos, e segundo, essas forças são 
constantes e graduais (Gradualismo), à semelhança dos processos que 
ocorrem atualmente.  
 

Esta corrente também foi denominada de Atualismo Geológico e teve como 

principal crítica o caráter linear de suas explicações, em que assumia de forma 

organizada e exagerada a temporalidade constante dos acontecimentos na Terra 

(ALVES, 2010). O Atualismo Geológico chegou a exercer grande influência na 

Geologia e na Geografia Física. Nos anos seguintes, as experiências sobre a 

sensibilidade de alguns meios estimularam investigações, organizações e 

publicações que propiciaram informações sobre os efeitos do uso do ambiente. 

Gregory (1992) ressalta a delimitação da Geografia que busca auxílio em 

outras disciplinas como, por exemplo, o fato de os Estados Unidos possuírem muitos 

geógrafos físicos e estes estarem alocados no departamento de Geologia; na 

Alemanha, Von Richthofen, seguidor de Humboldt e Ritter, possuía treinamento de 

geólogo e Ratzel veio para Geografia, após ter passado pelo departamento de 

Geologia. 

Sobre o evolucionismo, esta influência transformou a Geografia Física, 

seguida pela obra de Charles Darwin (1859), A Origem das Espécies. Com isso, a 

noção de evolução se estabeleceu da esfera biológica para a física, social e mental 

(GREGORY, 1992).  

Conforme o autor, o efeito da teoria da evolução estabeleceu à Geografia 

Física um aspecto histórico, diferente do que predominou na Geomorfologia, nos 

estudos dos solos, na Biogeografia e na Climatologia por, pelo menos, cem anos.  

Quanto à influência da exploração e da pesquisa, Gregory (1992) aponta que 

em razão das explorações no século XIX e XX, o resultado dessas expedições 

acrescentou novas informações que foram agrupadas à Geografia Física, desde as 

construções de mapas ao desenvolvimento das instituições de pesquisa como fontes 

de dados para a Geografia Física. 
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Em relação à influência da conservação do meio ambiente, Gregory (2012) 

afirma que o interesse pela conservação se iniciou no século XIX, mas recebeu 

pouca atenção por parte dos geógrafos e somente as décadas seguintes facultaram 

informações sobre os efeitos do uso do meio ambiente. 

Torna-se necessário, de acordo com Gregory (1992), identificar algumas das 

condições específicas para o avanço da Geografia Física: nas ciências do solo 

verificaram-se progressos feitos pela escola russa, liderada por Dokuchaev. Na 

Geomorfologia as influências foram derivadas da Geologia e muitas estavam 

canalizadas por intermédio do ciclo de erosão e da geomorfologia davisiana. 

Para Gregory (1992), os estudos da atmosfera foram propulsados pelo 

Instituto Meteorológico de Bergen e, depois, incrementados pelo advento das 

radiossondas. O tratamento do balanço hídrico, por Thornthwaite (1948), foi 

importante no desenvolvimento da Hidrologia. A Biogeografia recebeu influência de 

Clements (1916), propondo a sucessão das plantas, em que se enfatiza a 

abordagem dinâmica para a ecologia agregando o conceito de vegetação-clímax. 

O embasamento positivista ficou conhecido como método científico, que 

depende de generalizações empíricas, em que abrange a comprovação, pois 

demanda o teste das hipóteses propostas para a verificação, bem como para a 

falsificação (GREGORY, 1992). 

Diante do conhecimento sobre os métodos científicos, foi possível perceber 

que a Geografia passou por várias etapas, a fim de estabelecer seus fundamentos 

enquanto ciência. E ainda os diferentes ramos do conhecimento da Geografia Física 

retratam o que os estudiosos pretendiam aprimorar em cada fase do 

desenvolvimento da ciência, a fim de conduzir o entendimento sobre os diversos 

componentes físico-naturais que constituem o espaço geográfico.  

Partindo para a compreensão desses componentes físico-naturais, a presente 

pesquisa está voltada para o entendimento do componente vegetação. Para isso, 

buscamos entender as espécies vegetacionais, e como estão distribuídas no espaço 

geográfico.  

Dentre as diferentes especializações na Geografia Física, tem-se a 

Biogeografia, a qual explicita a relação entre a Biogeografia e o espaço geográfico, 

dando destaque ao estudo da distribuição de seres vivos no espaço. Portanto, para 

auxiliar a analisar o ensino da vegetação como componente físico-natural do espaço 

na disciplina de Geografia em escolas estaduais do município de Inhumas-GO, 
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busca-se o entendimento biogeográfico por compreender a distribuição espacial da 

vegetação e, dessa forma, a sua importância dentro da Geografia. 

 

1.2 A Biogeografia no contexto da Geografia 

 

No Brasil, conforme Andrade (2012), um fato marcante para o 

desenvolvimento da Biogeografia foi a chegada do botânico e biogeógrafo Pierre 

Dansereau ao Rio de Janeiro. Nesse estado, ele ministrou um curso para a 

formação de biogeógrafos como Edgar Kuhlmann e Dora Amarante Romariz. Um 

dos estudos, desenvolvidos por esse pesquisador, retrata a tentativa de inclusão do 

ambiente urbano nas pesquisas sobre ecossistemas.  

Para Dansereau (1949), ao geógrafo interessaria mais estudar o elemento 

sintético, que é a associação. Porém, antes de estudarmos esse elemento, 

deveríamos investigar outros aspectos, como a “[...] origem, história de diversos 

grupos, reações principais dos animais e plantas quanto aos fatores considerados 

separadamente e quanto aos diferentes habitats” (DANSEREAU, 1949, p. 07). 

Nestes estudos, a Biogeografia mobilizaria conhecimentos da Ecologia, da 

Geobotânica ou Geografia das Plantas e da Zoogeografia ou Geografia dos Animais. 

Para o biogeógrafo, é importante estudar a distribuição espacial dos seres 

vivos, levando em consideração a sua origem e adaptações ao meio, pois, dessa 

forma, deve-se entender como se dão as relações e adequações no espaço 

geográfico. 

Helmut Troppmair, por exemplo, foi um importante biogeógrafo que buscou 

aproximar a Biogeografia da Geografia, ao se preocupar com o “estudo dos seres 

vivos, plantas e animais, como estes se distribuem e se correlacionam no espaço 

geográfico, na paisagem” (TROPPMAIR, 2012, p.1). 

Para Santos e Carvalho (2012, p. 2), “a biogeografia é o ramo da Geografia 

que estuda a distribuição espaço-temporal dos seres vivos na superfície terrestre, 

levando em consideração as condições geográficas presentes e pretéritas e a ação 

antrópica que determinam e influenciam na distribuição”. Desse modo, a 

biogeografia ajuda a compreender os processos e as leis naturais que influenciam 

na dinâmica das paisagens.  

De acordo com Kuhlmann (1977), a Biogeografia embasada na Biologia e na 

Geografia possui um vasto campo de conhecimentos, abordando, em diferentes 
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ângulos e aspectos, os assuntos referentes aos seres vivos, considerando as 

relações entre si e destes com o ambiente. 

A Biogeografia tem sua importância respaldada no conhecimento do meio, 

procurando estabelecer melhoria nas condições de vida da humanidade. Portanto, 

para Kuhlmann (1977, p. 49): 

 
A importância da Biogeografia torna-se maior à medida em que o homem 
reconhece que somente através de um perfeito conhecimento do meio as 
atuais condições da vida humana poderão ser mantidas ou melhoradas. O 
equilíbrio ecológico em todo o mundo sofreu profundas alterações que 
ameaçam até mesmo a própria sobrevivência do homem. Para que as 
condições primitivas sejam reconstituídas ou que pelo menos condições 
equivalentes a elas sejam introduzidas, recorre-se a diversos campos da 
Biogeografia, dos quais a Ecologia tem sido posta em evidência nos últimos 
anos. 
 

Desse modo, pode-se entender que a Biogeografia vai além dos 

conhecimentos de como os seres vivos se comportavam ou comportam em suas 

condições de vida em determinada época. Seu estudo é relevante para o equilíbrio 

ecológico e, consequentemente, para o futuro da humanidade. Portanto, as 

pesquisas em Biogeografia foram comprovando sua importância no planejamento e 

na gestão ambientais, como também no estudo e avaliação de problemas 

geoambientais na sociedade contemporânea.  

Contudo, a Biogeografia no âmbito da Geografia não se dedica apenas ao 

estudo da distribuição e caracterização de plantas e animais, soma-se a esses a 

investigação do relacionamento e funcionamento global das Biogeocenoses e dos 

Geossistemas, os quais devem se perpetuar nas várias escalas espaciais de análise 

(GALINA, 2006). 

A Biogeografia torna-se cada dia mais importante, cabendo aos profissionais 

dessa área requerer uma associação dos estudos que envolvem a natureza e a 

sociedade. Para Andrade (2012), os estudos biogeográficos ganham maior 

importância na atual realidade ambiental do planeta, pois, com a necessidade de 

monitorar a distribuição e o uso da biodiversidade, novas ferramentas, como o 

geoprocessamento, são aliadas importantes para determinar a produção de dados 

sobre a vida terrestre.   

Conforme Andrade (2012), a Biogeografia pode ser considerada, por muitos 

pesquisadores, apenas uma disciplina da Geografia Física, que possui uma 

tendência ecológica, não se constituindo como elemento obrigatório nos estudos. 

Mas, na verdade, a necessidade de reunir campos de conhecimento distintos, para 
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abranger uma visão integrada dos componentes físico-naturais que compõem o 

ambiente, faz com que os conhecimentos produzidos no seu interior sejam 

extremamente importantes para compreender a sociedade atual. 

Considerando a importância desses conhecimentos e o papel da educação, 

especificamente o da Geografia Escolar, é que se propõe um conhecimento 

integrado e problematizar as lacunas existentes no ensino dos componentes físicos-

naturais na escola, tomando como realidade escolas do município de Inhumas-GO. 

A ênfase desta investigação se verifica no ensino do componente vegetação, 

uma vez que este constitui um dos componentes do espaço geográfico. Desse 

modo, as análises presentes nesse trabalho terão como fio condutor as 

contribuições da Biogeografia para o ensino de vegetação, pois é nessa área que os 

professores recebem parte dos conhecimentos necessários para interpretar esse 

componente na Educação Básica. 

O próximo item trata-se da vegetação como um dos componentes físico-

naturais do espaço geográfico. 

 

1.3 A vegetação como um dos componentes físico-naturais do espaço 

geográfico  

 

Os componentes físicos-naturais, de acordo com Morais, Alves e Ascensão 

(2018), correspondem à rocha, ao relevo, ao clima, à água, aos solos, à vegetação, 

entre outros. Tendo a presente pesquisa o objetivo de analisar o ensino do conteúdo 

vegetação na disciplina de Geografia em escolas estaduais do município de 

Inhumas-GO, mobilizaremos essa concepção, ou seja, a vegetação será entendida 

como um componente que, junto aos demais, integra o espaço geográfico, na 

perspectiva de que o clima, o relevo, a rocha, o solo e a água influenciam e são 

influenciados pela vegetação. Portanto, sua análise não deve ser de forma isolada, 

pois cada componente está integrado com os outros. De acordo com Pereira (2005), 

de todos esses componentes, a vegetação é o mais vulnerável às ações humanas, 

pois com o desmatamento e a queimada, por exemplo, ela pode perder sua 

composição e estrutura originais.  

O termo vegetação, usualmente utilizado na Geografia, conforme Pereira 

(2005, p. 108), é definida como: 
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[...] Vegetação: conjunto de plantas e associações vegetais que vivem em 
um mesmo lugar e, em geral, o tapete que as mesmas formam sobre a 
superfície terrestre. A umidade, a temperatura, a água, como características 
básicas de certas plantas, fazem que se fale, respectivamente de v. 
higrófita, xerófita e mesófita. As zonas da v. da Terra são amplas franjas 
dispostas frequentemente como cinturões desde o equador aos polos em 
correspondência com as zonas climáticas e com as latitudes (zonas de 
vegetação de tundras árticas, vegetação das zonas temperadas, do âmbito 
subtropical, do tropical, do mediterrâneo, do desértico, etc.). A v. como 
conceito socioecológico é estudada cientificamente pela Ecologia. A 
Fitogeografia, ou Geografia Vegetal, com seus diversos ramos, estuda a 
distribuição das plantas sobre a Terra e as causas dessa distribuição. A 
Sociologia Vegetal interessa-se pelas comunidades e associações vegetais 
(Dicionário de Ecologia – Edições Melhoramentos).  
 

 Desse modo, a vegetação pode ser entendida como um conjunto de plantas 

que habitam um determinado lugar. A vegetação se consolida conforme as formas 

de relevo, a altitude, os tipos de solos, como também as condições climáticas. 

Pereira (2005) reforça a perspectiva de que a vegetação se desenvolve com um 

aspecto visual característico, conforme as regiões do planeta. A respeito do 

desenvolvimento da vegetação, destacam-se três estudiosos: Clements (1916), 

Gleason (1926) e Whittaker (1953). 

De acordo com Gregory (1992), o desenvolvimento da vegetação, como 

concebido por Clements, envolve cinco fases: fase 1 – nudação, que seria a criação 

de uma área desnuda; fase 2 – migração, pelo o advento da chegada das sementes 

de plantas; fase 3 – ecesis, o que concerne o estabelecimento das sementes de 

plantas; fase 4 – reação, que corresponde à competição entre as plantas já 

estabelecidas e os efeitos que elas têm sobre o habitat local e regional. Dessa 

forma, durante essa sequência evolutiva da vegetação, esses estágios, 

denominados seres, e o equilíbrio final constituem a vegetação-clímax. Porém, outra 

teoria sobre a sucessão vegetal surgiu a partir dos estudos de Gleason (1926), em 

oposição à ideia de Clements (1916). 

Conforme Piqueras (2015) relata, diferentemente de Clements (1916), 

Gleason (1926) apostou em uma série de princípios gerais para explicar a vegetação 

assim: o conceito individualístico da ecologia, o ambiente, migração e seleção, a 

associação, seu tamanho e limites, a estrutura da associação, escopo da 

associação, sucessão.  

Desse modo, Piqueras (2015) destaca que Gleason (1926) considerava o 

ambiente como o componente fundamental para o funcionamento da planta 

individual, e qualquer modificação efetiva no ambiente causaria variação na 

estrutura morfológica da vegetação; na migração e seleção, os novos descendentes 
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migrantes das espécies vegetais seriam levados a ambientes com diferentes 

aspectos climáticos, de solo, de vegetação; a associação, termo utilizado para 

mencionar cada conjunto de plantas; sobre estruturas e limites, as associações se 

encontravam em zonas transitórias, mesmo que a variação do ambiente seja gradual 

de uma região para a outra; a sucessão seria o processo definido por grandes 

mudanças que desencadeassem a substituição da associação original por outra 

diferente. E desse modo, Gleason prosseguia com seus estudos para aprofundar a 

ideia de conceito individualístico. Posteriormente, estudiosos seguiram sua linha de 

pesquisa. Segundo Piqueras (2015, p. 29): 

 
Em 1947, Cain e Egler publicaram artigos que defendiam o dever dos 
ecólogos em conduzir uma reavaliação geral sobre a teoria de Gleason. 
Igualmente nos anos de 1940, os estudos de campo iniciados em 
Wisconsin e no Tennesse, pelo botânico e ecólogo americano John 
Thomas Curtis (1913-1961) e pelo ecólogo Robert Harding Whittaker (1920-
1980), respectivamente, deram suporte à hipótese individualística de 
associação de plantas proposta por Gleason e se tornaram defensores da 
ideia ao longo dos anos 1950 (Nicolson, 1990, p. 150). 
 

Dessa forma, Whittaker (1953) aceita a proposta de Gleason e faz uma 

reformulação ao conceito de clímax de Clements. De acordo com Rolim (2006), a 

base teórica do trabalho de Whittaker (1953) incluiu em seus estudos literatura russa 

e alemã, que teriam uma visão mais moderna sobre a ecologia ao enfatizarem a 

sucessão, a hipótese individualística e o clímax, termo este substituído por estado 

estável.  

Rolim (2006) relata que o conceito de Whittaker (1953) evoluiu por admitir a 

possibilidade de que uma comunidade (sistema biológico) possa chegar ao estado 

estável em termos de crescimento, diversidade, produtividade, etc., mas nunca em 

termos populacionais, pois as populações (grupo de indivíduos da mesma espécie) 

não são as mesmas e estão em constante mudança, compondo um mosaico na 

área. 

Para Alves (2009) a teoria mais aceita atualmente é a de Whittaker (1953), 

que atribui ao clímax padrão ou estado estável, uma “fusão da teoria de Gleason e 

Tansley” em que a composição, a estrutura de espécies, e a dinâmica de uma 

comunidade de clímax são determinadas pelo ambiente total do ecossistema, que 

engloba as características bióticas e abióticas. 

A partir desses estudos sobre a sucessão vegetal, percebe-se que a Ecologia 

se assemelha em muito com a Biogeografia. Troppmair (2012) define que a Ecologia 

tem como objeto de estudo o seres vivos, flora e fauna, mas o seu objetivo se 
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concentra nas relações dos seres vivos e nos ciclos energéticos e biogeoquímicos, 

na produção primária das comunidades e na dinâmica das populações. A 

Biogeografia, porém, além de estudar as relações dos seres vivos e o meio 

ambiente, sempre inclui o componente espacial.    

Portanto, Figueiró (2015) salienta que os estudos biogeográficos se 

caracterizam por uma abordagem geoecológica, que visa buscar uma compreensão 

da paisagem baseada em uma análise integrada dos seus elementos, partindo do 

princípio de que a distribuição da vegetação na superfície da Terra corresponde 

tanto a processos históricos de origem e dispersão das espécies quanto a 

condicionantes abióticos que podem regular a presença ou a ausência de espécies.  

Desse modo, a cobertura vegetal da Terra, de acordo com o IBGE (2012), 

sempre chamou a atenção da humanidade e, desde a época Aristóteles (384-322 

a.C.) e seus seguidores, vem sendo objeto de estudos. O estudo sobre vegetação 

teve grande repercussão na Idade Média e, posteriormente, com o avanço das 

expedições europeias nos séculos XV e XVI, houve uma ampliação da compreensão 

acerca da diversidade da vegetação no planeta. Conforme o IBGE (2012, p. 17) foi 

com 

 

[...] Alexander von Humboldt no seu livro sobre aspectos da natureza – 
Ansichten der Natur mit wissenschaftlichen Erläuterungen, publicado em 
1808 – que o estudo da vegetação começou a se desenvolver com maior 
celeridade. Humbolt é considerado o pai da Fitogeografia ou Geografia 
Botânica, ou Geobotânica ou Geografia das Plantas a partir de seu artigo 
Ideen zu einer Physiognomik der Gewächse sobre fisionomia dos vegetais, 
publicado em 1806. Humboldt publicou, de 1845 a 1848, uma série de 
tratados sobre ciência e natureza sob o título Kosmos, que juntamente com 
as suas outras inúmeras obras influenciou muitos outros naturalistas e 
levou à formação de novas gerações de estudiosos de Geografia Física, 
Botânica e outras disciplinas. 
 

As novas gerações de naturalistas, seguidores de Humboldt, procuraram 

classificar a vegetação e estas classificações se sobressaíram em âmbito universal, 

continental e também nas regiões brasileiras (IBGE, 2012). Organograma 1. 
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Organograma 1 – Principais classificações da vegetação universal, continental e 
brasileira até 1998. 

 

 

Classificação da 

Vegetação 

Classificações 
Universais 

Classificações 
Continentais 

Classificações 
Brasileiras 

Classificação de 
Schimper 1903 

Classificação de 
Tansley e Chipp 

1926 

Classificação de 

Burtt-Davy 1938 

Classificação de 

Dansereau 1949 

Classificação de 
Aubréville 1956 

Classificação de 
Trochain 1955/57 

Classificação de 
Ellenberg e 

Mueller-Dombois 
1967 

Unesco 1973 

Classificação de 
Beard 1955 

Classificação de 
Morrone 2001 

Classificação de 
Martius1858 

Classificação de 
Gonzaga de 

Campos 1926 

Classificação de 
Alberto J. 

Sampaio 1940 

Classificação de 
L. B. dos Santos 
1943 

Classificação de 
Aroldo de 

Azevedo 1950 

Classificação de 
Edgar Kuhlmann 

1960 

Classificação de 
Andrade-Lima e 
Veloso 1966 

Classificação do 
Projeto 

RADAMBRASIL 
1982 

Classificação de 
Rizzini 1963/79 

Classificação de 
George Eiten 

1983 

Classificação de 
Fernandes 1998 

Di Gregorio e 
Jansen  para a 
FAO 2000/ 2005 

 
Fonte: IBGE, Manual técnico da Vegetação Brasileira (2012). Organizado por SOUZA, C. L. F. de 
(2019).  

 

Conforme o IBGE (2012), em relação às classificações universais houve nove 

estudiosos. O primeiro a fazer a classificação foi Schimper (1903), que tentou 

unificar as paisagens vegetais mundiais, conforme as estruturas fisionômicas. 

Tansley e Chipp (1926) introduziram novos termos fisionômicos. Burtt-Davy 

(1938) adota uma divisão por formações fisionômicas subdivididas de acordo com o 
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clima, ou por terminologias prioritárias e também utiliza conceitos pedoclimáticos. 

Esta classificação foi a primeira a implantar o conceito de Estepe nas áreas 

intertropicais.  

Dansereau (1949) utilizou uma classificação estrutural-ecológica como 

norteadora dos estudos ecossistemáticos que efetivou no mundo, inclusive no Brasil 

em 1946-1947.  

André Aubréville (1956) subdividiu a Savana e a Estepe em várias 

fisionomias, levou em consideração as posições topográficas de ocupação das 

florestas. Procurava a unificação da nomenclatura fitogeográfica africana.  

Trochain (1955/57) apresentou os tipos de vegetação da África Tropical e 

ofereceu um sistema sobre “formas comuns das plantas”, inovou a classificação 

quando a dividiu pelas “formas comuns das plantas” e a subdividiu de acordo com o 

fator ecológico da comunidade vegetal. Foi a primeira vez que ocorreu a 

classificação fisionômico-ecológica.  

Ellenberg e Mueller-Dombois (1967) seguem um sistema hierárquico de 

formações, seguidas pela ordem de classe até a formação e de subformações. Foi 

essa a classificação em que o Projeto RADAMBRASIL se baseou para classificar a 

vegetação brasileira.  

A Unesco (1973) apresentou uma nova classificação fitogeográfica, porém, 

ao invés de facilitá-la, tornou-a mais complexa, o que impediu sua adoção.  

A classificação da Food and Agriculture Organization of the United Nations – 

FAO (2000/2005) foi voltada para agricultura e alimentação de um sistema de 

classificação da cobertura da terra que pudesse ser aplicado em todos os países. 

Quanto às classificações continentais, o IBGE (2012) apresenta duas 

classificações. Uma delas é a de Beard (1955), o qual, após analisar a vegetação da 

América Central e Caribe, indicou uma classificação dos tipos de vegetação da 

América Tropical, baseando-se nos conceitos de séries de formação, formação e 

associação. A outra é a de Morrone (2001), que dividiu os espaços territoriais latino-

americanos e caribenhos em três regiões, oito sub-regiões e 70 províncias, tendo a 

vegetação e as espécies de plantas e animais que a caracterizam como referência 

predominante. 

De acordo com o IBGE (2012), no Brasil houve 11 classificações. A primeira 

foi definida por Martius (1858) em sua obra Flora brasiliensis, e nele estão indicadas 

cinco regiões florísticas: Nayades (Flora Amazônica), Hamadryades (Flora 
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Nordestina), Oreades (Flora do Centro-Oeste), Dryades (Flora da Costa Atlântica) e 

Napeias (Flora Subtropical).  

Campos (1926) sugere uma classificação não mais florística, mas sim 

fisionômico-estrutural. 

Sampaio (1940) definiu a vegetação brasileira em: Flora Amazônica ou Hileia 

Brasileira e Flora Geral ou Extra-Amazônica. Retomou, utilizando da florística como 

base para a classificação, e nas suas subdivisões, emprega a terminologia 

regionalista com as feições florísticas.  

Santos (1943) apresenta uma divisão fitogeográfica simplesmente 

fisionômica, seguida de uma terminologia regionalista. Esta foi considerada como a 

primeira classificação baseada no caráter fisionômico das formações vegetais.  

Azevedo (1950), geógrafo do IBGE no Rio de Janeiro, aplicou em São Paulo 

a mesma classificação de Santos (1943). 

Edgar Kuhlmann (1953) sugeriu uma nova divisão fitogeográfica brasileira, 

fundamentada em conceitos climatoestruturais e em terminologia regional. 

Andrade-Lima e Veloso (1966) – o primeiro no Atlas Nacional do Brasil, 

editado pelo IBGE, e o segundo no Atlas Florestal do Brasil, editado pelo Serviço de 

Informação Agrícola, do Ministério da Agricultura – retornaram com o termo 

formação para dividir os grupos maiores da vegetação e um para a estrutura 

ecológica nas subdivisões florestais, seguida da terminologia regionalista para as 

subdivisões não florestais. 

O Projeto RADAMBRASIL (1982), responsável por equacionar o mapeamento 

da vegetação amazônica e parte da nordestina, apresentou uma classificação 

fitogeográfica fundamentada em Ellenberg e Mueller-Dombois (1967), depois de 

várias tentativas de classificação da vegetação brasileira, surgiu a obra Fitogeografia 

Brasileira: classificação fisionômico-ecológica da vegetação neotropical.  

Rizzini (1963/79) definiu a classificação da vegetação brasileira em: Floresta 

Amazônica; Floresta Atlântica; Complexo do Brasil Central; Complexo da Caatinga; 

Complexo do Meio Norte;  Complexo do Pantanal;  Complexo da Restinga (todo o 

litoral); Complexo do Pinheiral; Campos do Alto Rio Branco; e Campos da Planície 

Rio-Grandense. Mas, em 1979, o mesmo naturalista, modificou a classificação de 

antes, acrescentando o caráter fisionômico das formações, classificou a vegetação 

brasileira em duas classes de formação, cinco séries de formação e 32 formações. 
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O botânico Eiten (1983) utilizou uma nova classificação da vegetação 

brasileira. A sua classificação contém 24 itens principais, subdivididos de modo 

regionalista e bastante detalhado. Ele ordenou a sua classificação da seguinte 

forma: os tipos florestais, em número de três; os tipos não florestais, em número de 

sete; e 14 itens correspondem a ocorrências locais ou restritas a áreas específicas 

do país.  

Fernandes (1998) apresentou um sistema de classificação da vegetação 

brasileira, considerando a fitofisionomia da vegetação com relação ao porte e à 

influência climática/edáfica. 

O IBGE em 1992 lançou o Manual Técnico da Vegetação Brasileira e em 

2012 apresentou a segunda edição revisada sobre a classificação vegetacional do 

Brasil, sendo a mais atual das classificações adaptada a um sistema universal (ver 

Anexo E). 

 Em relação à classificação regional brasileira, apenas Ribeiro e Walter 

trabalharam com esse enfoque ao destacarem em suas pesquisas as fitofisionomias 

do Cerrado, ver mapa de localização desse domínio no Brasil (Apêndice C). 

Para Ribeiro e Walter (2008), a fisionomia (categoria de análise visual) se 

refere às formas de crescimento (árvores, arbustos, etc.) e as mudanças estacionais 

(sempre verde, semidecídua, etc.) dominantes na vegetação. A estrutura é 

diferenciada, pois depende da disposição, da organização e do arranjo dos 

indivíduos na comunidade, tanto em altura (estrutura vertical) quanto em densidade 

(estrutura horizontal). Outro termo utilizado é a fitofisionomia, o qual considera o 

ambiente e a composição florística como critérios de classificação (RIBEIRO e 

WALTER, 2008). 

No Brasil, não há uma unanimidade entre os autores para se referirem aos 

biomas ou domínios fitogeográficos brasileiros. De acordo com Oliveira (2014, p. 

313) tem-se: “província vegetacional (Eiten, 1993), sistema biogeográfico (Barbosa, 

1996), domínio fitogeográfico (Ab’Saber, 1971), bioma (Dias, 1993; Alho, 1993; Alho; 

Martins, 1995; Ribeiro; Walter, 1998) e, ainda, região fitoecológica (Magnago; Silva; 

Fonzar, 1983)”. No entanto, Coutinho (2000, p.02) destaca que: 

    

A palavra Domínio deve ser entendida como uma área do espaço 
geográfico, com extensões subcontinentais, de milhões até centenas de 
milhares de Km2, onde predominam certas características morfoclimáticas 
e fitogeográficas, distintas daquelas predominantes nas demais áreas. Isto 
significa dizer que outras feições morfológicas ou condições ecológicas 
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podem ocorrer em um mesmo Domínio, além daquelas predominantes. 
Assim, no espaço do Domínio do Cerrado, nem tudo que ali se encontra é 
Bioma de Cerrado. Veredas, Matas Galeria, Matas Mesófilas de Interflúvio, 
são alguns exemplos de representantes de outros tipos de Bioma, distintos 
do de Cerrado, que ocorrem em meio àquele mesmo espaço. Não se deve, 
pois, confundir o Domínio com o Bioma. No Domínio do Cerrado predomina 
o Bioma do Cerrado. Todavia, outros tipos de Biomas também estão ali 
representados, seja como tipos "dominados" ou "não predominantes" (caso 
das Matas Mesófilas de Interflúvio), seja como encraves (ilhas ou manchas 
de caatinga, por exemplo), ou penetrações de Florestas Galeria, de tipo 
amazônico ou atlântico, ao longo dos vales úmidos dos rios. Para dirimir 
dúvidas, sempre é bom deixar claro se estamos nos referindo ao Domínio 
do Cerrado, ou mais especificamente, ao Bioma do Cerrado. O Domínio é 
extremamente abrangente, englobando ecossistemas os mais variados, 
sejam eles terrestres, paludosos, lacustres, fluviais, de pequenas ou de 
grandes altitudes etc. O Bioma do Cerrado é terrestre. Assim, podemos 
falar em peixes do Domínio do Cerrado, mas não em peixes do Bioma do 
Cerrado. A ambigüidade no uso destes dois conceitos - Domínio e Bioma - 
deve sempre ser evitada. Por esta razão, usaremos Domínio do Cerrado 
quando for o caso, e Bioma do Cerrado ou simplesmente Cerrado quando 
quisermos nos referir especificamente a este tipo de ecossistema terrestre, 
de grande dimensão, com características ecológicas bem mais uniformes e 
marcantes. 

                                                                                                                                               
Conforme Oliveira (2014), em relação aos tipos de vegetação e de 

fitofisionomia do Cerrado, também variam as denominações, dependendo das 

classificações adotadas. Por exemplo, Eiten (1979) utiliza os termos Cerradão, 

Cerrado (sentido restrito), campo cerrado, campo sujo e campo limpo.  

Magnago, Silva e Fonzar (1983), citados por Oliveira (2014), utilizaram os 

mesmos termos do Projeto RADAMBRASIL: savana arbórea densa, savana arbórea 

aberta com ou sem floresta de galeria, savana parque com ou sem floresta de 

galeria e savana gramíneo-lenhosa com ou sem floresta-galeria. 

 De acordo com Oliveira (2014), o IBGE (2012) correlaciona as denominações 

com as nomenclaturas típicas do Cerrado: a savana arbórea densa, grosso modo, 

equivale ao cerradão; a savana arbórea é equivalente ao Cerrado stricto sensu e ao 

campo cerrado; a savana parque é o campo sujo de cerrado; e a savana gramíneo-

lenhosa equivale ao campo limpo de Cerrado. O quadro 1 apresenta as 

comparações das nomeclaturas do IBGE (2012) e de Ribeiro e Walter (2008). 
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Quadro 1 – Adequação do sistema de Classificação das fitofisionomias do Cerrado 
de Ribeiro e Walter (2008) ao Sistema Fitogeográfico Brasileiro IBGE (2012). 

 
  Fonte: INPE/MMA (2015). Elaborado por SANTOS, S. A., (2018). 

 

Partindo dessa adequação, a presente pesquisa segue com as denominações 

de Ribeiro e Walter (2008), para apresentar a vegetação do domínio morfoclimático 

do Cerrado, considerando as fitofisionomias adotadas pela EMBRAPA e que 

destacam um mosaico vegetacional (Figura 1).  

 

Figura 1 –  Fitofisionomias do Cerrado, 2008. 

 
  Fonte: RIBEIRO, J. F e WALTER, B. M. T. (2008). 
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Conforme a classificação da fitofisionomia do Cerrado, apresentada na figura 

1, tem-se as formações florestais, savânicas e campestres. As formações florestais 

são compostas por: Mata ciliar – acompanha os rios de médio e grande porte, 

predominam árvores eretas com 20 a 25 metros de altura; Mata de galeria – 

estende-se nos rios de pequeno porte, localizam nos fundos de vales ou nas 

cabeceiras de drenagem, o estrato arbóreo possui de 20 a 30 metros de altura, 

também pode se notar árvores que se desenvolvem com o tronco de muitas árvores; 

Matas secas – não possuem associação com cursos de água, ocorrem em locais 

mais ricos em nutrientes, as árvores podem chegar de 15 a 25 metros de altura; 

Cerradão – a vegetação apresenta folhas duras, caules retorcidos, permite entrada 

de luz, a altura média do estrato arbóreo é de 8 a 15 metros de altura. 

As formações savânicas são constituídas por: Cerrado sentido restrito – 

presença de árvores baixas, inclinadas, tortuosas, com ramificações irregulares e 

retorcidas; Parque Cerrado – caracterizado pela presença de árvores agrupadas nas 

pequenas elevações do terreno, conhecidos como murundus ou monchões; 

Palmeiral – predomina uma única espécie de palmeira arbórea, como guerobal, 

babaçual e buritizal; Vereda – possuem agrupamentos mais ou menos densos de 

espécies arbustivo-herbáceas e presença de buritis (sem formar dossel como no 

buritizal). 

As formações campestres são compostas por: Campo sujo – possui arbustos 

e subarbustos esparsos e são menos desenvolvidas das espécies arbóreas do 

Cerrado sentido restrito; Campo limpo – predominantemente de herbácea, com raros 

arbustos e ausência de árvores; Campo rupestre – presença de herbáceo-arbustivo 

e com algumas árvores de pequeno porte, ocupando trechos de afloramentos 

rochosos. 

Desse modo, percebe-se que a classificação dos tipos de vegetação no 

Cerrado reflete a grande diversidade vegetal desse domínio. Levando em 

consideração a vegetação do Cerrado, apresenta-se a seguir como seria a 

vegetação original do Estado de Goiás e do Distrito Federal (Figura 2). 
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Figura 2 – Suposta cobertura vegetal original de Goiás e do Distrito Federal, 2019. 
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É notável o domínio das formações vegetais classificadas como Áreas de 

Tensão Ecológica, das Florestas Estacionais Deciduais e das Florestas Estacionais 

Semideciduais e o predomínio do Cerrado.  

As Áreas de Tensão Ecológica são constituídas por dois tipos ou mais de 

vegetação, em que as floras se interpenetram, formando as transições florísticas ou 

contatos edáficos, os quais são definidos em dois casos: o primeiro refere-se ao 

“mosaico específico” ou ao próprio ecótono; o segundo, ao “mosaico de áreas 

edáficas”, no qual cada encrave protege sua identidade ecológica sem se misturar 

(IBGE, 2012). Nas figuras abaixo, 3 e 4, seguem os exemplos de tensão ecológica. 

 

Figura 3 – Área de tensão ecológica: Écotono 

 
                  Fonte: Veloso, Rangel Filho e Lima (1991), citado por IBGE (2012). 
 

 
Figura 4 – Área de tensão ecológica: Encrave 

 
                  Fonte: Veloso, Rangel Filho e Lima (1991), citado por IBGE (2012). 

 



47 
 

 
 

Conforme o IBGE (2012), o tipo florestal Floresta Estacional Semidecídua é 

estabelecido pela ocorrência de clima estacional que causa a semideciduidade da 

folhagem da cobertura florestal. A porcentagem das árvores caducifólias nessa 

floresta varia entre 20% e 50%. São constituídas por quatro formações florestais: 

Aluvial, Terras Baixas, Submontana e Montana. Na região Centro-Oeste, ocorre o 

clima continental estacional, predominando a formação Submontana nos planaltos 

centrais envolvidos pelos arenitos Botucatu, Bauru e Caiuá, dos períodos geológicos 

Jurássico e Cretáceo.  

De acordo com o IBGE (2012), a Floresta Estacional Decídua possui o estrato 

superior formado de caducifólios (caem na estação seca), com perda de mais de 

50% da folhagem no período de estiagem. Possuem quatro formações distintas: 

Aluvial, Terras Baixas, Submontana e Montana. Dessas formações, apenas a 

Submontana é encontrada no domínio morfoclimático do Cerrado.  

Segundo Oliveira (2014), as Florestas Estacionais seguem a denominação do 

Projeto RADAMBRASIL e do IBGE, e Mata Seca é o conceito apresentado por 

Ribeiro e Walter (2008), que será o termo utilizado nessa pesquisa. A outra 

vegetação apresentada no mapa acima é o Cerrado (Savana). Embora não se 

especifiquem as fitofisionomias, sabe-se que no estado de Goiás podem-se 

encontrar todas as classificações apresentadas pela EMBRAPA. 

Nesta pesquisa, o foco será o de domínio morfoclimático e não o bioma. O 

Cerrado é predominante no Planalto Central do Brasil, onde se encontra o município 

de Inhumas-GO, o qual se insere no domínio morfoclimático do Cerrado. Para 

conhecer a vegetação do município, verificam-se os componentes físico-naturais que 

se integram para compor a formação vegetal. 

 

1.4 Os componentes físico-naturais do município de Inhumas-GO e sua 

vegetação 

 

Para compreender a formação vegetal de Inhumas-GO, foram analisadas as 

características dos componentes físico-naturais da paisagem do município, na 

perspectiva da localização, caracterização e síntese, expressas na configuração do 

espaço geográfico.  
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A cidade de Inhumas-GO teve suas origens na antiga Fazenda Cedro, porém 

há controvérsias sobre essa afirmação, por não ser possível encontrar registro nos 

arquivos oficiais. Neles, são encontrados apenas informações da Fazenda 

Goiabeira, que recebeu este nome devido à abundância da árvore na região. A 

Fazenda Goiabeira foi registrada por Félix Rodrigues Ramos, em 20 de setembro de 

1858, na freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Campinas, atual setor 

Campinas da cidade de Goiânia-GO (MIGUEL et al., 2003). 

Em 1908, o distrito passou a se chamar “Inhumas”, nome de uma ave que era 

comum na região. Somente em 1930, Pedro Ludovico Teixeira, interventor Federal 

no Estado de Goiás, assina o Decreto Estadual nº 602, de 19/01/1931, que torna 

Inhumas um município, sendo nomeado em 03/1931 como primeiro prefeito 

constitucional Cel. José Rodrigues Rabelo (IBGE, 2017). 

A marcha para o Oeste, promovida pela revolução de 1930, fortaleceu o 

interesse de imigrantes sírio-libaneses, japoneses, italianos, espanhóis, portugueses 

e outros pelas terras inhumenses. Atualmente, Inhumas possui uma estimativa de 

52.311 habitantes, segundo os dados do (IBGE, 2017).  

Nesse contexto, relacionado à situação educacional de Inhumas, verificou-se 

que o município possui 30 escolas, sendo nove escolas particulares, 10 escolas 

estaduais e 11 escolas municipais. Das nove escolas particulares três atendem os 

anos finais do ensino fundamental e ensino médio e seis oferecem os anos iniciais 

do ensino fundamental.  

Das escolas estaduais, uma atende o ensino médio no regime integral; duas 

os anos finais do ensino fundamental e ensino médio; quatro os anos finais do 

ensino fundamental; duas os anos iniciais do ensino fundamental e a outra é um 

centro de educação especializado, totalizando as 10 escolas estaduais. 

Na rede municipal, das 11 escolas, somente uma atende os anos finais do 

ensino fundamental e as outras 10 escolas oferecem os anos iniciais do ensino 

fundamental. 

No que diz respeito ao perímetro urbano de Inhumas, este encontra-se  

aproximadamente a 48 quilômetros de Goiânia, principal cidade do Estado de Goiás 

considerando as relações educacionais, comerciais e de trabalho. Limita-se com os 

municípios de Itauçu e Petrolina de Goiás ao norte, Caturaí e Goianira ao sul, 

Brazabrantes e Damolândia a leste e Araçú e Itauçú a oeste (Figura 5). 
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Figura 5 – Localização do Município de Inhumas-GO, 2019. 
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Uma das principais vias de acesso ao município é pela Rodovia GO-070 que 

liga Goiânia à Cidade de Goiás (sentido norte) e à Rodovia GO-222 que segue para 

Anápolis (sentido leste).  

O município de Inhumas, de acordo com o IBGE (2017), possui uma área de 

615.278 km2, sendo que 20.420 km2 correspondem ao contorno urbano. Está 

localizado no Estado de Goiás, na Mesorregião do Centro Goiano e na Microrregião 

de Anápolis, e integra a Região Metropolitana de Goiânia. 

Em relação aos componentes físicos-naturais de Inhumas destacam-se nesse 

estudo os recursos hídricos, aspectos da geologia, geomorfologia, altimetria, 

pedologia, climatologia e vegetacionais. Dessa forma, busca-se entender a 

integração desses componentes na caracterização do município. 

De acordo com Mamede e Borges (2013), para determinar a qualidade da 

água de uma microbacia diversos fatores podem influenciar, como o clima, a 

cobertura vegetal, a topografia, a geologia, bem como o uso e o manejo do solo da 

bacia hidrográfica. Desse modo, a qualidade da água depende de um frágil 

equilíbrio, de ordem física, química ou climática.  

A região do município de Inhumas e entorno vem sofrendo grandes 

transformações em suas paisagens nas últimas décadas, devido às extensas 

plantações de cana-de-açúcar, eucalipto e outras. Com isso, ocorreram significativas 

alterações ambientais nos ecossistemas aquáticos e terrestres como erosão e 

contaminação dos solos, contaminação das águas superficiais e subterrâneas 

(MAMEDE & BORGES, 2013). 

Nos córregos que adentram a área urbana a poluição é ainda maior e visível, 

há presença de espumas, assoreamento, mau cheiro, grande quantidade de lixo 

jogado e esgotos sanitários escoando em afluente do rio Meia Ponte. 

A área estudada pertence à Bacia do rio Meia Ponte. Os rios que se 

destacam no município são o rio Meia Ponte, rio Inhumas, rio do Peixe; e os 

córregos Capoeirão, Quilombo, Fundo, da Onça, Mateiro e outros. O rio Meia Ponte 

tem seu curso no sentido norte-sul e abastece a cidade de Inhumas e outras cidades 

do estado (Figura 6). 
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Figura 6 – Rede de drenagem do município de Inhumas-GO, 2019. 
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De acordo com o Plano de Recursos Hídricos (PARH) do Governo Federal 

(2013), as nascentes do rio Meia Ponte localizam-se na Serra dos Brandões, no 

município de Itauçu e Taquaral, e sua foz é no rio Paranaíba, no município de 

Cachoeira Dourada-GO, divisa com o Estado de Minas Gerais. 

O PARH (2013) afirma que a área de drenagem da bacia do Rio Meia Ponte 

é de 12.323 Km², desde suas nascentes até sua foz, a qual está dividida em cinco 

sub-bacias afluentes: João Leite, Santa Maria, Campanha, Dourados e Caldas. 

Em relação a cobertura vegetal e a rede de drenagem, no município de 

Inhumas a vegetação estabelece uma importante função: a de amenizar o 

assoreamento do rio Meia Ponte e de seus afluentes. Tanto a vegetação nas áreas 

mais altas como as matas de galerias e as matas ciliares são fundamentais para 

exercer o equilíbrio da bacia hidrográfica.  

A estrutura geológica da bacia do Meia Ponte, conforme PARH (2013), no 

centro-norte está situada na Província Tocantins e compreende Ortognaisses do 

Oeste de Goiás, Sequências Metavulcanos Sedimentares do Arco de Goiás, Grupo 

Araxá, Complexo Granulítico Anápolis-Itaçu, Sequência Metavulcanos Sedimentar 

Silvânia, Granitos e Coberturas detrito-lateríticas. E geomorfologicamente encontra-

se no Planalto Rebaixado de Goiânia. A unidade geomorfológica compreende um 

vasto planalto rebaixado e dissecado (NASCIMENTO, 1992). 

Pedologicamente, o PARH (2013) afirma o predomínio de latossolos, com 

60% da área total, seguido por podzólicos (20%) e cambissolos (13%). Outros tipos 

de solos, como ocorrências de glei pouco húmico, terra roxa e litólico, somam 

apenas 6% de área. A bacia do rio Meia Ponte localiza-se na região dos domínios do 

Cerrado e da Mata Atlântica (Figura 7). 
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Figura 7 – Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte, 2019. 
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A bacia do Rio Meia Ponte sofre com os impactos ambientais causados pela 

agricultura, pecuária, indústria e outros (PARH, 2013). Hoje a necessidade maior 

está ligada a conservação das nascentes e matas de galerias e matas ciliares, para 

evitar a degradação da qualidade da água, a erosão dos solos e o assoreamento 

dos corpos d´água. 

Dessa forma, após este estudo procura-se aprofundar a compreensão sobre 

os componentes físico-naturais do município, buscando ensinar de forma integrada 

os elementos estudados na realidade vivida pelos alunos. Para que possam 

compreender que um componente depende do outro se a vegetação for destruída, a 

água será comprometida da mesma forma o solo e outros.  

Para entender o processo geológico do município apresenta-se o tempo 

geológico. Conforme Branco (2016), o planeta Terra tem aproximadamente 4,54 

bilhões de anos. Esse intervalo de tempo foi dividido em unidades 

cronoestratigráficas denominadas Éons, Eras, Períodos, Épocas e Idades, para 

facilitar os estudos sobre a evolução da Terra.  

Para o autor supracitado, a palavra Éon significa um intervalo de tempo muito 

grande, indeterminado. A história da terra está dividida em quatro éons: Hadeano, 

Arqueano, Proterozoico e Fanerozoico (BRANCO, 2016). 

. Uma Era geológica pode ser entendida pelo modo como os continentes e os 

oceanos se distribuíam e como os seres vivos nela se encontravam. O Período 

é uma categoria ou uma das divisões da Era, uma unidade importante na escala do 

tempo geológico. A Época pode ser entendida como um intervalo menor dentro de 

um período, apenas os períodos das eras do éon Proterozoico não são divididos em 

épocas. Já a Idade compreende-se como a menor divisão do tempo geológico, tem 

duração máxima de 6 milhões de anos, e podendo ter menos de 1 milhão (BRANCO, 

2016), quadro 2. 
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Quadro 2 –  Escala do Tempo Geológico, 2005. 

 
                  Fonte: CASSETI, Valter (2005). 
 
 

Desse modo, a cada período a Terra passou por modificações extremas. 

Devido à evolução geotectônica, a região onde se localiza o município de Inhumas- 

GO foi dividido em duas unidades maiores: Província Tocantins, estruturada durante 

o Ciclo Brasiliano e Bacias Sedimentares Fanerozóicas, mais jovens que possuem 

cerca de 540 milhões de anos (LACERDA FILHO e FRASCA, 2008). 

Para Lacerda Filho e Frasca (2008), a Província Tocantins abrange três 

cinturões chamados faixas Brasília, Araguaia e Paraguai. A Faixa Brasília é um 

cinturão móvel localizado na porção oriental da Província Tocantins. Constituí-se por 

núcleos e fragmentos cratônicos Arqueanos e Paleo-mesoproterozóicos concebidos 

por Terrenos Granito-Greenstone, Cinturões Paleoproterozóicos, Rift Intracontinental 

Paleomesoproterozóico, Bacia Oceânica Mesoproterozóica, Arco Magmático de 

Goiás, Bacia Marginal de Arco, Raiz de Arco Magmático, Bacia de Margem Passiva 

e Bacia de Antepaís se caracterizam por apresentarem deformação progressiva, 

causando o desenvolvimento de sistemas de dobras, empurrões e imbricamentos de 

vergência para o Cráton São Francisco.  

Ainda segundo Lacerda Filho e Frasca (2008), o embasamento faixa Brasília 

é formado por granito e rochas metamórficas. E os Terrenos granito-greenstone, 
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arqueanos, metamorfizada associadas à greenstone de três milhões de anos, origem 

vulcânica sub-aquática metamorfizada de mais baixo grau (Quadro 3). 

 

Quadro 3 – Formações geológicas presente no município de Inhumas-GO, 2017. 
PROVÍNCIA TOCANTINS COBERTURAS SEDIMENTARES 

FANEROZÓICAS 

Faixa Brasília Bacias Cenozóicas 

Cinturões 

Paleoproterozóicos 

Arco 

Magmático 

de Goiás 

Zona Interna Formações Superficiais 

 

Terrenos Granito-

Gnáissicos 

Intrusões 

Máfico-

Ultramáficas 

Raiz de Arco 

Magmático 

Bacia 

Marginal 

de Arco 

Coberturas 

detrito-

lateríticas 

ferruginosas 

Depósitos Aluvionares 

Suíte Jurubatuba 

com litotipo de 

Metatonalito, 

Metagranito.  

 

Suíte 

Anicuns-

Santa 

Bárbara 

Complexo 

Granulítico 

Anápolis-Itauçu 

Grupo 

Araxá 

  

  Associação de 

Ortogranulitos 

Grupo 

Araxá 

Unidade 

B 

  

  Associação de 

Rochas 

Supracrustais 

   

Fonte: MOREIRA, M. L. O. (Org.). Geologia do Estado de Goiás e Distrito Federal (2008).        
Adaptação: SOUZA, C. L. F. de. 2017.  
 

Em Inhumas-GO, conforme a Superintendência de Geologia e Mineração 

(2008), as unidades geológicas equivalem em menor escala na sua divisão com o 

município de Araçu. O Grupo Araxá unidade B e Anincus - Santa Barbára, próximo 

ao Rio Meia Ponte na direção sudeste apresentam coberturas detrito-lateríticas 

ferruginosas, e na direção sul depósitos aluvionares, 

No oeste e na parte central do município predomina Suíte Jurubatuba com 

litotipo de Metatonalito, Metagranito. Ao sul e ao nordeste Metagabro. Em toda 

região existe grande quantidade de Ortogranulitos e no sentido leste uma 

considerável presença de Supracrustais (Figura 8). 
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Figura 8 – Geologia do Município de Inhumas-GO, 2019. 
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A geologia do município favorece o desenvolvimento da mata seca decidual 

ou floresta estacional decidual, isso porque os tipos de rochas determinam a 

estrutura do solo e este é um dos fatores que determinam o tipo de vegetação. De 

acordo com Nascimento (1992), o município está localizado na unidade 

geomorfológica do Planalto Central Goiano na subunidade do Planalto Rebaixado de 

Goiânia. 

Segundo o Manual Técnico do IBGE (2009), a geomorfologia está estruturada 

da seguinte forma: Domínios Morfoestruturais, Regiões Geomorfológicas, Unidades 

Geomorfológicas, Modelados e Formas de Relevo Simbolizadas. Ainda de acordo 

com o documento, no Domínio Morfoestrutural predomina os Cinturões Móveis 

Neoproterozóicos que abrangem extensas áreas representadas por planaltos, 

alinhamentos serranos e depressões interplanálticas, elaborados em terrenos 

dobrados e falhados, e contendo metamorfitos e granitóides associados. 

As Regiões Geomorfológicas representam compartimentos inseridos nos 

conjuntos litomorfoestruturais, conforme ações dos fatores climáticos pretéritos e 

atuais, e atribuem características genéticas comuns, incorporando feições 

semelhantes, agregadas às formações superficiais e às fitofisionomias. 

As Unidades Geomorfológias são entendidas como um arranjo de formas 

altimétricas e fisionomicamente semelhantes em seus diversos tipos de modelados. 

Neste caso, o município encontra-se no planalto em que se constituem relevos 

planos ou dissecados, de altitudes elevadas, e superfícies mais baixas, em que os 

processos de erosão superam os de sedimentação (IBGE, 2009). 

Os Modelados, segundo o manual (loc. Cit.), podem ser compreendidos por 

um padrão de formas de relevo que apresentam significado geométrico dos 

processos morfogenéticos atuantes, resultando na recorrência dos materiais 

correlativos superficiais. E as Formas de Relevo Simbolizadas envolvem feições 

que, por sua dimensão espacial, poderão ser representadas por símbolos lineares 

ou pontuais. No município de Inhumas-GO predomina-se as categorias 

geomorfológicas: Divisor do Meia Ponte, Planaltos Ocidentais, Planícies e Terraços 

Fluviais, Serras e Superfícies Intermediárias, Superfície de Goiânia (Figura 9). 
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Figura 9 – Geomorfologia do Município de Inhumas-GO, 2019. 
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O Divisor do Meia Ponte está situado em uma parte mais elevada do que as 

planícies. Os Planaltos Ocidentais são uma extensão dos terrenos mais planos  que 

predominam na maior parte do município. As Planícies e Terraços Fluviais consistem 

em uma superfície pouco elevada acima do nível médio das águas, fica na 

localidade do rio Meia Ponte, o maior de Inhumas-GO. As Serras e Superfícies 

Intermediarias são definidas pelos desníveis, ou melhor, a parte mais movimentada 

do relevo do município. Já a superfície de Goiânia está inserida na parte central e 

sudeste do município. 

Segundo o Manual Técnico do IBGE (2009), as categorias geomorfológicas 

possuem formas estruturais aguçadas, que constituem topos estreitos e alongados, 

esculpidas em rochas metamórficas e eventualmente em rochas ígneas e 

sedimentares. As formas homogêneas convexas são esculpidas em rochas ígneas, 

metamórficas e possivelmente por sedimentos, caracteriza-se por vales definidos e 

vertentes de declividades variadas. As formas homogêneas tabulares correspondem 

a feições de rampas suavemente inclinadas e lombadas, esculpidas em coberturas 

sedimentares, definidas por rede de drenagem de baixa densidade.  

Em relação a vegetação percebe-se uma presença mais significativa das 

matas secas nas partes mais movimentadas e altas do relevo. É provavelmente por 

essas ondulações que a vegetação não foi substituída por pastagem ou pela 

agricultura. Nas áreas mais baixas encontram-se fragmentos de matas secas 

isolados, estão entre pastagens ou cercada por algum tipo de plantação como a 

cana de açúcar, eucalipto, milho, feijão e outros. 

A altimetria do município varia de 680 a 1040 metros. A região mais baixa 

corresponde a direção sudoeste, os pontos mais altos às direções oeste e leste, e a 

altimetria, entre 700 a 800 metros, predomina na área central (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

 
 

Figura 10 – Altimetria do Município de Inhumas-GO, 2019. 
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O perímetro urbano de Inhumas-GO situa-se em uma altitude de 

aproximadamente 720 a 800 metros. De acordo com IBGE (ENCICLOPÉDIA, 1958), 

as elevações mais significativas localizam-se nas regiões do Quilombo, Lajes, Pedra 

Branca, Serra Abaixo e outras. 

No município predomina as seguintes declividades do relevo: plano (0 a 3%), 

suave ondulado (3 a 8%), ondulado (8 a 20%), forte ondulado (20 a 45%), serras e 

superfícies intermediárias (45 a 75%) e planaltos (acima de 75%) (Figura 10). Nas 

porções leste e oeste o relevo se caracteriza por serras e planaltos, enquanto na 

parte central predomina de suave ondulado a plano. 

De acordo com EMBRAPA (2014), o solo é um sistema aberto e dinâmico, 

pois evolui, desenvolve e se forma de maneira contínua no ambiente em que está 

inserido, a partir de ações constantes de fluxos de matéria e energia. Dentre as 

características morfológicas do solo, que permitem diferenciar um determinado tipo 

de solo dos demais, tem-se a cor, a textura, a estrutura, a consistência, a 

porosidade, a cerosidade, os nódulos e concreções minerais, os slikensides, as 

superfícies de compressão e outras. 

A classificação de um solo, conforme EMBRAPA (2014), pode ser realizada a 

partir da avaliação dos dados morfológicos, físicos, químicos e mineralógicos do 

perfil que o representa. Desse modo, os aspectos ambientais do local do perfil, tais 

como clima, vegetação, relevo, geologia, drenagem e características externas ao 

solo e relações solo-paisagem, são também utilizados. 

No município encontramos as classes de solo Glei pouco húmico distrófico, 

Latossolo vermelho-escuro distrófico, latossolo roxo distrófico e Podzólico vermelho-

amarelo eutrófico, e atualmente argissolo vermelho amarelo (Figura 11). 
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Figura 11 – Solos do Município de Inhumas-GO, 2019. 
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De acordo com RADAMBRASIL (1983), dentre os solos encontrados no 

município tem-se os Glei pouco húmico distrófico – presença do horizonte A, possui 

uma coloração mais clara e pouca matéria orgânica; são hidromórficos, mal 

drenados e profundos; pode apresentar encharcamento, presença de horizontes A e 

C; são originados de depósitos aluviais procedentes da cobertura detrítico-laterítica.  

O Latossolo vermelho-escuro distrófico – apresenta um horizonte B, são 

profundos, bem drenados e porosos com textura muito argilosa. São os solos mais 

comuns, bastante utilizados pela agropecuária. Proveniente de sedimentos 

inconsolidados, areno-argilosos; Latossolo roxo distrófico – possui horizonte B, são 

bastante profundos, drenados, friáves, muito porosos. Apresenta pequena 

diferenciação entre os horizontes, com o horizonte A moderado, sobre o horizonte B 

latossólicos de coloração arroxeada, originário de rochas anfibolíticas; 

RADAMBRASIL (1983).  

E o Argilossolo vermelho-amarelo – presença do horizonte B, com fertilidade 

natural média a alta saturação bem drenados, possui acúmulo de argila e pode 

conter cascalhos. São solos profundos, bem drenados, horizontes A, B e C. Estão 

sobre as rochas do Pré Cambriano. RADAMBRASIL (1983). 

O solo do município de Inhumas-GO é composto pelas as rochas básicas 

(gabros, dioritos e gnaisses), que ao se decomporem formam solos de boa 

fertilidade natural desse modo, agricultores para o cultivo das terras. O alto grau de 

fertilidade do solo proporcionou o desenvolvimento das matas secas, embora 

atualmente em muitos locais foram substituídas por pastagem e pela agricultura, 

principalmente a cana de açúcar e eucalipto. 

A região Centro-Oeste possui um clima tropical semiúmido. De acordo com 

Nimer (1989), o mecanismo atmosférico constitui o fator regional que garante uma 

homogeneidade climática, enquanto que o relevo e a variação da latitude levam a 

heterogeneidade. 

O clima do Cerrado, conforme Ribeiro e Walter (2008), caracteriza-se por 

invernos secos e verões chuvosos. A média anual de precipitação de 1.500mm, 

variando de 750mm a 2.000mm. A estação chuvosa concentra-se de outubro a 

março e a estação seca de abril a setembro. A temperatura mínima é em média 

18ºC no inverno e no verão pode chegar a 28°C. No que se refere a medições de 

alterações climáticas destaca-se que o município não possui estação meteorológica. 
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No município de Inhumas-GO possui duas estações bem definas: uma 

chuvosa no verão e a outra seca no inverno (Gráfico1). 

 

Gráfico 1 – Climograma de Inhumas-GO, 2018. 

 

                       Fonte: Climate-Data.org. Disponível em:  https://pt.climate-data.org 

 

Desse modo, pode-se constatar que há uma maior pluviosidade a partir do 

mês de outubro (10) até março (03), definida pela estação chuvosa durante estes 

seis meses. Os outros seis meses do ano, de abril (04) até setembro (09), são de 

estação seca e possuem uma pluviosidade média de 1.516mm e uma temperatura 

média de 23.1°C. Por essa sazonalidade verifica-se o comportamento das matas 

secas deciduais, pois na estação chuvosa a mata fica exuberante e toda verde, 

enquanto na estação seca visualiza-se apenas galhos e um aumento significativo de 

serrapilheira.   

Quanto à vegetação, o Cerrado predomina em todo o Estado de Goiás, mas 

no planalto central encontram-se resquícios de Floresta, região chamada de Mato 

Grosso Goiano. Baseado nessas afirmações, de formações florestais no Cerrado, 

busca-se compreender a formação vegetal do município de Inhumas-GO, no 

(Apêndice D), apresentamos como seria a vegetação original e na (Figura 12) a 

vegetação remanescente. 
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Figura 12 – Vegetação remanescente do município de Inhumas-GO, 2019. 
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Devido à fertilidade do solo no município, existem grandes áreas voltadas 

para a agricultura e também para as pastagens. Há a presença de Floresta 

Estacional Semidecidual, que são aquelas que não perdem totalmente as folhas na 

estação seca e de Floresta Estacional Decidual que suas folhagens ficam 

comprometidas no inverno, são encontradas nas altitudes mais elevadas. Ainda, na 

parte central do município, em meio à área de agricultura, há dois pontos de savana 

florestada ou Cerradão. 

Sobre as características gerais do Cerrado, Ribeiro e Walter (2008), ressaltam 

que esse domínio morfoclimático é estabelecido pelo clima e pelo relevo. Não se tem 

no município uma vegetação homogênea, ela é extremamente heterogênea, 

diversificada. 

Uma das particularidades do município circunscreve-se à sua localização no 

Mato Grosso Goiano. Conforme Teixeira e Barreira (2010, p.47):  

 
O Mato Grosso Goiano vincula-se a condição geo-ambiental da região 
central do Estado de Goiás, cuja maior faixa arbórea é a floresta semi-
decídua (tropical) e as florestas de transição ou contato (tropical-cerrado), 
destoando nessa paisagem, em sua maioria no Estado predomina-se o 
cerrado stricto com árvores tortas e cascas grossas. No tocante ao relevo, 
predomina-se planalto central e planalto rebaixado de Goiânia e algumas 
depressões mais ao norte da região. Esses fatores socioambientais 
determinaram formas de penetração e ocupação no centro goiano, pelo o 
solo que se gabava de boas terras e recursos florestais propícios para o 
avanço, expansão da agricultura e pastagens.  

 

O Mato Grosso Goiano detém uma extensão de solos férteis, pois as 

características físicos-naturais do solo são favoráveis, com excelente extensão de 

terras produtivas e atrativas para a expansão da agricultura. De acordo com Teixeira 

(2012), o Mato Grosso Goiano recebeu uma nova classificação, conforme o Instituto 

Mauro Borges (IMB, 2019), em 1990 o Estado de Goiás foi dividido em cinco 

mesorregiões, e recebeu a denominação de Mesorregião Centro Goiano e não mais 

Mato Grosso Goiano.  

França citada por Teixeira (2012) idealiza o velho e o novo Mato Grosso 

Goiano. Teixeira (2013) relata que o velho Mato Grosso Goiano correspondia aos 

municípios de Petrolina, Itauçu, São Francisco de Goiás, Anicuns, Goiânia, Trindade, 

Guapó, Nazário, Nerópolis, Anápolis, Inhumas. E o novo Mato Grosso Goiano 

acrescentou os municípios de Firminópolis, Córrego do Ouro, Mossâmedes, 

Itapirapuã, Jaraguá, Uruana, Carmo do Rio Verde, Rialma, Ceres, Itapaci, Goianésia 

(Figura 13). 
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Figura 13 – O velho e o novo Mato Grosso Goiano, 2019. 
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As áreas do Mato Grosso goiano, segundo Teixeira (2012), foram as 

primeiras a serem cultivadas, devido aos solos férteis. Porém, foi também a primeira 

área a ser degradada, seja pela plantações de cana-de-açúcar, soja e das 

pastagens que tomaram conta das florestas. 

De acordo com Faissol (1952), a denominação “Mato Grosso Goiano” é 

devido ao tipo de vegetação e pelo contraste que forma, em relação ao restante da 

área do domínio morfoclimático do Cerrado. Essa área representa no Estado de 

Goiás, a Zona da Mata. Suas características, geológicas, pedológicas, 

geomorfológicas, climáticas e da vegetação são apresentadas a seguir no quadro 4. 

 

Quadro 4 –  Características Físicas do Mato Grosso Goiano, 2012. 

 
Fonte: TEIXEIRA, R. A., 2013. 

 
Para compreender esta vegetação, Faissol (1952) esclarece que a fertilidade 

dos solos é o resultado da decomposição de rochas eruptivas. Ela apresenta um 

relevo no Planalto Central como uma depressão não uniforme. Ao norte o relevo é 

mais movimentado devido a erosão mais intensa dos afluentes do Rio Tocantins, já ao 

sul o relevo é mais suave, pois os afluentes do Rio Paranaíba possuem um curso mais 

suave e menos encaixado.  

Na descrição da altimetria, Faissol (1952) relata que as altitudes diminuem de 

leste para oeste, mas estas variações não afetam muito o aspecto vegetacional. Em 

seu conjunto a região se concentra em extenso planalto dissecado, em que algumas 

serras e morros se sobressaem.  
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Em relação ao clima, como há duas estações expressivas, uma seca e outra 

chuvosa, que favorece a vegetação, principalmente no caráter da folhagem. O autor 

(Loc. Cit.) destaca apenas dois tipos de solos, o do campo (cor avermelhado, mais 

arenoso) e o da mata (muito escuro, muita matéria orgânica). O solo do campo é 

propício para criação de gado, e o da mata propício à agricultura. Para melhor 

compreender esses componentes físico-naturais apresenta-se um perfil de um trecho 

do município de Inhumas (transecto linear oeste a leste - no mapa de localização) 

(Figura 14).    

 

Figura 14 – Perfil dos componentes físico-naturais do município de Inhumas, 2019.  

 
Fonte: Superintendência de Geologia e Mineração, IBGE, Ministério do Meio Ambiente.  
Organização Souza, C. F. de. Elaboração gráfica: LOBO, M. de S. (Sem escala). 

 
Nesse trecho, observa-se que a vegetação se diferencia conforme a altitude. 

Na parte mais elevada percebe-se a presença de Floresta Estacional Decidual onde 

localiza-se os podzólicos vermelho-amarelo eutrófico, que é o atual argissolo 

vermelho amarelo, e sua zona interna está embasada por ortogranulitos. A área de 

tensão ecológica encontra-se na altitude média de 800 metros, alocadas nos 

latossolos vermelho-escuro distrófico em que se originaram do metagabro (rochas 

magmáticas). A mata ciliar concentra-se na altitude média de 750 metros, nos solos 

glei pouco húmico distrófico. Sua parte geológica é composta pelos depósitos 

aluvionares presentes no curso do Rio Meia Ponte.  
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O perfil é representativo para compreender a integração dos componentes 

físico-naturais do espaço geográfico no município de Inhumas-GO. Para procurar 

entender a visão deste conjunto a partir de um desses componentes e a sua relação 

com a totalidade, propõe-se trabalhar com o conteúdo de vegetação no ensino de 

Geografia, tema do próximo item. 

 

1.5 O Ensino dos componentes físico-naturais na Geografia Escolar 

 

Os componentes físico-naturais2 do espaço geográfico podem ser definidos, 

de acordo com Morais (2013), como elementos cuja origem está desvinculada da 

ação humana, mas a dinâmica, na atualidade, é marcada direta ou indiretamente 

pela sociedade. Como exemplo dos componentes físico-naturais podemos citar o 

relevo, as rochas, os solos e o clima. Morais (2013, p. 14) afirma que: 

 
É preciso compreender, diferentemente, como esses aspectos se articulam 
ao se empreender uma análise mais integrada do espaço geográfico. É este 
o papel que a Geografia deve cumprir na escola: favorecer a formação de 
cidadãos críticos e conscientes de sua atuação na realidade em que vive. 
 

E o papel da Geografia Escolar, para Cavalcanti (2011), enquanto 

conhecimento, é poder ajudar a estabelecer uma compreensão significativa da 

realidade, e esta é necessária para o questionamento e para uma atuação mais 

independente, ou seja, capaz de fazer com que os alunos saibam refletir e se tornem 

cidadãos conscientes. De acordo com Callai (2011, p. 130): 

 
Falar da geografia escolar nos remete a toda a produção científica da 
Geografia ao longo de seus tempos. E, mais recentemente a discussão 
sobre educação geográfica leva a refletir sobre a geografia como campo do 
conhecimento e seu significado como conteúdo escolar. Por outro lado, há 
que se considerar que o currículo e o conteúdo escolar são uma produção, 
e um conhecimento específicos, considerados a partir de várias vertentes e 
que se concretizam na fronteira do conhecimento disciplinar da ciência, na 
estrutura e cotidiano da escola e na vivência dos sujeitos envolvidos na 
escola. Portanto, a geografia escolar é um conhecimento diferente da 
geografia acadêmica, ela é, pois, uma criação particular e original da escola, 
que responde às finalidades sociais que lhe são próprias. 
 

Tal contexto traz a reflexão da Geografia quanto ao seu campo de 

conhecimento e significado como conteúdo escolar. Pois, a Geografia Escolar é bem 

                                                 
2
 O termo foi estabelecido por Morais (2011) em sua tese de doutorado, primeiramente definido por 

temáticas físico-naturais do espaço geográfico e depois reformulado por componentes físico-naturais 
do espaço geográfico. 
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diferente da Geografia Acadêmica. A Geografia Escolar visa a formação de cidadãos 

conscientes e a Geografia Acadêmica tem por objetivo formar geógrafos. 

Como salienta Cavalcanti (1998) os alunos e professores têm representações 

sociais acerca das categorias de análises geográficas que pouco dizem de sua 

construção enquanto um conceito no âmbito desta ciência.  Há, de certa forma, uma 

ineficácia ao ensinarem conceitos à criança ou ao jovem ao procurar transmitir-lhes 

apenas o conceito definido. Portanto, acredita-se que a aprendizagem se concretiza 

quando o que é ensinado para o aluno é vivenciado em sua realidade, sendo 

fundamental ensinar o cotidiano na escola.     

Já os conteúdos da Geografia na universidade referem à formação do 

geógrafo, uma formação dinâmica com recortes específicos que problematizam 

determinados eventos. Goodson (1990, p. 234) retrata que:  

 
Análises mais atentas das matérias escolares revela uma série de 
paradoxos inexplicados.  Em primeiro lugar, o contexto escolar é, sob 
muitos aspectos, muito diferente do contexto universitário - problemas mais 
amplos de motivação do aluno, de capacidade e de controle necessitam ser 
considerados.  A tradução da “disciplina” para a “matéria escolar”, portanto, 
exige uma considerável adaptação e como resultado, (...). Em segundo 
lugar as matérias escolares são com frequência, ou divorciadas de sua 
disciplina-base ou não têm uma disciplina-base. Muitas matérias escolares, 
portanto, representam comunidades autônomas. 

  

Para Ascenção (2009), a intenção de uma disciplina escolar faz modificações 

em seus rumos, acrescentando ou retirando conteúdos, ainda incentivando 

mudanças na metodologia de trabalho pedagógico. A autora (loc. Cit., 2009, p. 12) 

acredita que:  

 

(...) o ensino da Geografia na Educação Básica é defendido por se 
reconhecer relevante a percepção das organizações espaciais pelos 
sujeitos sociais, entendendo-se que essa compreensão pode contribuir para 
a mobilização dos grupos e indivíduos. A partir de uma nova percepção 
espacial estes sujeitos sociais poderão contribuir, questionar, propor 
alternativas para melhorar existências coletivas e individuais. 

 
Em se tratando da Geografia enquanto matéria de ensino, apesar de sua 

complexidade, muitos professores negligenciam ou trabalham de forma superficial 

determinados conteúdos, como é o caso dos componentes físico-naturais na 

Geografia Escolar. 

A partir destas práticas, o ensino de tais componentes, tanto no Ensino 

Fundamental como no Ensino Médio, fica relativamente vazio, pois o professor, 

muitas vezes, não tem domínio do conhecimento sistematizado sobre tais 
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conteúdos, o que acarreta na superficialidade de tratamento sobre temáticas. Seu 

ensino assenta-se na ausência de sua relação com a realidade vivida pelos 

estudantes, pois somente ensinamos o que sabemos (ASCENSÃO, 2009). E, ainda 

assim, somente com o conhecimento didático não é possível ensinar. Conforme 

Morais (2013, p. 29): 

 
[...] as temáticas físico-naturais do espaço geográfico são conteúdos 
importantes para a formação dos alunos, visto que as problemáticas que as 
envolvem fazem parte do seu cotidiano de diferentes formas, seja na 
vivência imediata, seja a partir dos meios de comunicação, da internet etc. 
 

Desse modo, a possibilidade de extinguir, ou ao menos amenizar, o 

tratamento de conteúdos desconectados da realidade vivenciada pelos alunos surge 

na medida em que os professores buscam metodologias de ensino e abordagens 

que valorizem o cotidiano, o conhecimento e os saberes dos próprios alunos, 

favorecendo o processo de ensino e aprendizagem em Geografia. Isso também deve 

ser objetivado ao se ensinar os componentes físico-naturais compreendidos em 

diálogo com a sociedade. 

No próximo item analisaremos os livros didáticos de Geografia e de Ciências 

adotados no município de Inhumas-GO, e as características de professores de 

Geografia na EB. 
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SEÇÃO 2. A ABORDAGEM DO COMPONENTE FÍSICO-NATURAL VEGETAÇÃO 

NOS LIVROS DIDÁTICOS DE GEOGRAFIA 

 

Nessa seção procuramos analisar os livros didáticos de Geografia, um dos 

recursos mais utilizados pelos professores em sala de aula. Embora muitas vezes 

criticado, é uma das poucas ferramentas que a escola oferece aos alunos. 

O livro didático faz parte da cultura escolar, usado como manual de estudo, 

contém o conteúdo-forma das disciplinas escolares que são trabalhadas na EB. 

Desse modo, o livro didático é tido como referência para periodizar o caminho das 

práticas de ensino, tendo a função de guia para identificar períodos de mudanças e 

permanências do como e do que é estudado na escola básica (AZAMBUJA, 2014). 

Segundo Callai (2016) o livro didático é considerado um instrumento poderoso 

para o Estado Nacional, pois através da divulgação dos conhecimentos e pelas  

orientações,  pode  funcionar  inclusive  como  algo  autoritário, uma  vez que impõe 

no Brasil um livro destinado a todo o território nacional. Segundo a autora, 

 
A extensão do Brasil faz com que apresentem quadros naturais variados, 
culturas diferenciadas e questões regionais muito significativas para a vida 
das populações destes lugares. E isso pode ser um problema na medida em 
que as informações apresentadas se constituam como o elemento 
fundamental, em que todos devem estudar as mesmas questões, as 
mesmas temáticas, com as mesmas orientações didático-pedagógicas 
(CALLAI, 2016, p. 274). 
 

Dessa maneira, a única forma de garantir que o ensino construa um 

conhecimento heterogêneo é compreendendo que o professor tenha a capacidade 

de desenvolver em suas aulas a aproximação do cotidiano com os conteúdos 

ensinados na escola. Portanto, analisaremos, na presente seção, os livros didáticos 

de Geografia adotados nas escolas pesquisadas. Nessa análise evidenciaremos os 

seus objetivos e como é abordado o conteúdo de vegetação no livro didático de 

Geografia e de Ciências. Serão abordadas também as características dos 

professores de Geografia do município de Inhumas-GO e como eles encaminham o 

ensino da vegetação na EB. 
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2.1 O livro didático na Geografia  

  

O Programa Nacional do Livro Didático - PNLD (2017) é responsável pela 

distribuição e avaliação dos livros didáticos no Brasil. Esse programa objetiva, 

portanto, aferir a qualidade do material a ser enviado às escolas, bem como 

promover a discussão entre os diferentes sujeitos envolvidos no processo educativo 

de sua escolha. Essa avaliação é realizada em virtude da importância que o livro 

didático possui na sociedade brasileira, no que diz respeito ao seu papel de auxiliar 

os professores na construção do conhecimento científico. Nesse sentido o PNLD 

(2017, p. 01) pontua que 

 

Espera-se, sobretudo, que o livro didático viabilize o acesso de professores, 
alunos e famílias a fatos, conceitos, saberes, práticas, valores e 
possibilidades de compreender, transformar e ampliar o modo de ver e fazer 
a ciência, a sociedade e a educação. Assim, iniciativas editoriais que 
associem correção conceitual, adequação de atividades e procedimentos, 
atualização pedagógica e reflexão sobre as interações entre ciência, 
tecnologia e sociedade constituem importantes instrumentos de apoio e 
qualificação do ensino. 
 

A partir da avaliação dos livros didáticos, desenvolvida pelo PNLD, busca-se 

facilitar o acesso a informações, a professores, alunos e a sociedade, pois na 

maioria das vezes apenas o livro didático se configura como a única fonte de 

informações que uma grande parcela da sociedade brasileira tem acesso. É 

assentado nesse argumento que Pontuschka, Paganelli e Cacete (2009) explicam 

que, embora existam críticas relacionadas aos livros didáticos, é preferível que o 

aluno tenha em mãos um livro do que nenhum.  

 Conforme Souza (2009), um dos objetivos dos livros didáticos é fornecer 

elementos para a compreensão de conteúdos, mostrando as possibilidades de 

compreender determinado assunto. É importante ressaltar que o livro é um dos 

recursos que o professor utiliza para encaminhar o processo de ensino e 

aprendizagem. Mendes, Oliveira e Morais, ao discutir sobre o livro didático (2016, p. 

183), explicitam que 

 

O livro didático é concebido como um importante instrumento para o 
trabalho com os conteúdos escolares sistematizados, norteando, de certa 
forma, os temas e conteúdos disciplinares, influenciados, significativamente, 
pelos currículos oficiais. Portanto, a escolha dos livros didáticos indica a 
necessidade de boa formação inicial e continuada do professor para eleger 
o manual que irá subsidiar as discussões que ele realizará em sala de aula. 
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A elaboração de um livro didático constitui-se de um recorte de conteúdos, 

como também de uma visão do autor ou de um grupo de autores que organiza a 

coleção. Provavelmente, em um único livro didático não contém tudo que seja 

fundamental para ensinar (COPATTI, 2017). 

Desse modo, é necessário que o professor faça a mediação dos conteúdos 

dos livros didáticos voltados para a realidade dos alunos. Conforme Callai (2012, p. 

74), “o aluno precisa saber o que fazer com as informações e isso pode ser o ponto 

central da educação geográfica: ensinar para a vida, para saber e entender que o 

que acontece nos lugares em que ele vive é parte de um mundo globalizado”.  

Portanto, trabalhar a realidade dos alunos nas aulas de Geografia proporciona 

o entendimento do aluno como um sujeito que está dentro de tal realidade e, desse 

modo, vive no mundo com todas as incoerências e provocações que o esperam 

(CALLAI, 2012). Dessa maneira, Pontuschka, Paganelli e Cacete (2009, p. 342 e 

343) questionam que 

 
O livro didático de Geografia não pode apresentar-se como um conjunto de 
informações sem nexos ou correlações. Além de não ter a linguagem 
atraente da televisão ou dos sites visualizados na internet – isso para 
considerar a camada da população com acesso ao telefone e ao 
computador –, ele pode não contribuir para a produção de um conhecimento 
que ajude o aluno a enriquecer sua visão de mundo mediante estudos 
geográficos.  

 
A prática atual dos geógrafos, na realidade, mostra que os professores, 

mesmo diante da defesa de um posicionamento crítico, estão envolvidos num 

processo dialético de dominação, qual seja, de ensinar sem pôr em questão o 

conteúdo dos livros didáticos adotados. 

É fundamental que os professores e os estudantes reflitam sobre os 

conteúdos que são realmente importantes para o seu dia-a-dia. Ao participar do 

processo de produção do conhecimento, eles viveriam na prática os conceitos mais 

íntimos e essenciais para a valorização do cidadão, como um sujeito que pensa, que 

tem sua cultura e que tem sentimento.  

Dessa forma, é importante que seja escolhido um bom livro didático, pois 

essa pode ser uma das únicas referências sistematizadas que o aluno possuíra para 

entrar em contato com o conhecimento científico (MENDES; OLIVEIRA E MORAIS, 

2016). Portanto, faz-se necessária uma análise crítica do professor a respeito dos 

livros aprovados, bem como do seu uso como recurso para o desenvolvimento de 

sua prática educativa. 
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Desse modo, sendo o livro didático um dos recursos mais utilizados na EB 

procedeu-se à sua análise, com o intuito de compreender a abordagem dada ao 

conteúdo vegetação. Considerando que a vegetação é um assunto tratado tanto na 

disciplina de Geografia como na disciplina de Ciências, foram analisados os livros 

didáticos dessas duas disciplinas com o intuito de reafirmar que, embora o conteúdo 

seja o mesmo, a diferença entre eles situa-se no objeto de análise da ciência.  

 

2.2 Os livros didáticos de Geografia adotados no município de Inhumas 

 

Ao considerar o livro didático como um importante instrumento para 

encaminhar o processo de ensino e aprendizagem na EB, realizou-se sua análise 

com o intuito de verificar como o componente vegetação é trabalhado na Geografia 

Escolar.  

A análise foi realizada nos livros didáticos adotados nas escolas estaduais 

investigadas. O conhecimento do livro didático adotado se deu por meio de 

entrevista realizada com as professoras de Geografia. Os livros foram analisados a 

partir de um roteiro de análise (Apêndice A). Portanto, nas seis escolas estaduais 

pesquisadas, constatou-se a adoção de três coleções diferentes, conforme 

demonstra o gráfico 2. 

 

Gráfico 2 – Livros didáticos adotados nas escolas estaduais do município de 
Inhumas-GO, 2018. 

 
     Fonte: Entrevistas com os Professores. Elaboração SOUZA, C. L. F. de, 2018. 
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Desse modo, quatro escolas adotam o livro “Vontade de Saber Geografia”, 

uma escola “Geografia nos dias de Hoje” e uma outra escola “Por dentro da 

Geografia”. As três coleções adotadas foram aprovadas pelo PNLD/2017, elas 

deverão ser utilizadas nos anos de 2017, 2018 e 2019. Serão analisados os livros do 

6° e 7° ano dessas coleções, pois, de acordo com o Currículo REE de Goiás (Anexo 

F), são nesses anos que o conteúdo vegetação é indicado para ser trabalhado, 

conforme pode ser observado no quadro 5 a seguir: 

 

Quadro 5 – Conteúdos indicados para serem trabalhados em Geografia nos 6º e 7º 
ano pelo Currículo REE de Goiás, 2012. 

 6º Ano 7º Ano 

1° Bimestre  Espaço geográfico; 

 Lugar e Paisagem: Urbana e Rural; 

 Cartografia. 

 Cartografia; 

 Gráficos, Tabelas;  

 População brasileira e cultura; 

 Trabalho e migração e mobilidades. 

2° Bimestre  Planeta Terra.  Regionalização do território brasileiro; 

 Goiás no contexto econômico e cultural 

brasileiro. 

3° Bimestre  Aspectos naturais: Clima, relevo, 

vegetação, solo e hidrografia do Brasil. 

 Vegetação, Clima, Hidrografia, Relevo e 

Solos do Brasil; 

 Domínios Morfoclimáticos, Ecossistemas. 

4° Bimestre  Natureza e Degradação Ambiental.  A Industrialização, a urbanização e 

modernização no campo. 

Fonte: Currículo Referência da REE de Goiás, 2012. Organização: SOUZA, C. L. F. de. 2018. 
 
 

Quando se analisa a matriz curricular de Geografia verifica-se que, embora 

ela apresente a vegetação como um conteúdo específico, apenas no 3° bimestre do 

6° e do 7° ano o tema é bem representado nas expectativas de aprendizagem 

(Organograma 2): 
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Organograma 2 – Relação das expectativas de aprendizagem sobre o componente 
vegetação no Currículo REE de Goiás, 2019. 

 

 

Expectativas de 
Aprendizagem sobre 

a vegetação 

Conhecer a 
evolução da 

Terra (formação 
das rochas, solo, 

relevo, 
vegetação) e 

clima 

Conhecer a 
distribuição 

geográfica da 
vegetação e 

relacioná-la com 
o clima 

Desenvolver 
noções básicas 

sobre 
vegetação, 

clima, 
hidrografia, 

relevo e solos 

 Compreender a 
relação entre 

clima, 
vegetação, 

relevo, ocupação 
humana 

 

Relacionar causas 
e consequências 

da degradação dos 
ecossistemas e 
refletir sobre as 
alterações no 

Cerrado goiano 
 

Fonte: Currículo Referência da REE de Goiás, 2012. Organização: SOUZA, C. L. F. de. 2018. 

  

Percebe-se o destaque que as expectativas de aprendizagem do currículo 

fazem sobre o ensino do conteúdo de vegetação, como conhecer a evolução da 

Terra enfocando a formação das rochas, solo, relevo, vegetação e clima; conhecer a 

distribuição da vegetação no espaço geográfico; compreender a relação que ela 

estabelece entre clima, vegetação, relevo, ocupação humana; e ainda desenvolver 

noções básicas sobre os demais componentes físico-naturais do espaço 

geográfico.Porém, no Currículo da REE de Goiás não consta o Cerrado como 

conteúdo, apenas como expectativas de aprendizagem, uma delas é relacionar as 

causas e consequências da degradação dos ecossistemas brasileiros e refletir sobre 

as alterações do Cerrado goiano. 

Espera-se que tais expectativas possam ir além, principalmente quando trata-

se do domínio morfoclimático do Cerrado, sendo esse currículo do Estado de Goiás. 

De acordo com Silva e Bueno (2015, p. 204):  
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Embora todos os conteúdos apresentem expectativas de aprendizagem que 
podem ser relacionadas ao tema dos territórios cerradeiros, o conceito de 
Cerrado não é abordado em nenhum conteúdo. O que pode contribuir para 
a ausência deste no processo ensino aprendizagem, uma vez que depende 
exclusivamente do professor a escolha de trabalhá-lo ou não. 
 

Desse modo, o Cerrado não está inserido no currículo como conteúdo, 

apenas como expectativa de aprendizagem. Portanto, cabe ao professor relacionar 

conteúdos propostos com esse domínio morfoclimático e verificar se ele é abordado 

nos livros didáticos e, em caso positivo, como ele é abordado. Apenas na matriz 

curricular de Ciências da Natureza o Cerrado é citado, enfatizando a sua importância 

ecológica e econômica para o Estado de Goiás. 

Considerando que o tema da presente pesquisa se assenta no componente 

vegetação, questiona-se como investigar esse tema no contexto da ciência 

geográfica. Ou seja, como analisar esse componente físico-natural assentado na 

compreensão do espaço geográfico? Como diferenciar a análise desse componente 

em relação ao que é feito em outras áreas do conhecimento, a exemplo das 

Ciências da Natureza, quando se observa o Currículo REE de Goiás, conforme o 

quadro 6. 

 

Quadro 6 – Conteúdos indicados nos 6º e 7º anos pelo Currículo REE de Goiás 
Ciências da Natureza, 2012. 

 

 6º Ano 7º Ano 
1° Bimestre A Terra, seus vizinhos mais próximos e alguns 

ritmos da natureza  

 Origem do Universo e da Terra; 

 Sistema solar e seus componentes; 

 Rotação da Terra - ritmo diário; 

 Translação da Terra - ritmo anual; 

 Equipamentos utilizados para estudo dos astros; 

 A Estrutura do planeta Terra: crosta, manto, 
núcleo. 

Atmosfera; 

 Atmosfera: camada de ar que envolve o planeta 
Terra; 

 Poluição do ar e doenças causadas pela 
poluição; 

 Efeito estufa e Aquecimento global; 

 Equipamentos utilizados para estudar as 
alterações climáticas: Termômetro, Pluviômetro, 
anemômetro e outros. Hidrosfera; 

 Hidrosfera, as águas do planeta; 

 O ciclo da água; 

  Água e vida; 

 Tecnologia de captação e tratamento da água; 

  Poluição e contaminação das águas; 

  A água como veículo transmissor de doenças. 

2° Bimestre Planeta Terra: o solo e suas riquezas 

 Formação do solo e subsolo; 

 Fertilidade do solo; 

 Tipos de solos e atividades econômicas 
(pecuária, agricultura, mineração e extrativismo) 
em algumas regiões de Goiás; 

  Problemas relacionados à degradação do solo 
em Goiás. 

Características Dos Seres Vivos  

 Noções de célula; 

 Nutrição: Autotrofismo e heterotrofismo; 

 Digestão intracelular e extracelular; 

 Obtenção, transformação e utilização de 
energia pelos seres vivos: o metabolismo e as 

reações químicas;  Respiração: mitocôndrias / 

células animais  Fotossíntese: cloroplastos / 
células vegetais. A classificação dos seres 
vivos; 

 Diversidade genética e diversidade das 
espécies; 

 Doenças provocadas por vírus, bactérias, 
fungos, protozoários e invertebrados. 
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3° Bimestre Biosfera  

 Biosfera – faixa do planeta em que há vida; 

  Interação de seres vivos (fatores bióticos) e 
elementos não vivos (fatores abióticos); 

 Cadeias e teias alimentares: Produtores, 
consumidores, decompositores; 

 Noções básicas de sucessão ecológica: 
Sucessão primária e secundária; 

  Principais ecossistemas brasileiros; 

 Importância ecológica e econômica do Cerrado; 

 Seres vivos em extinção: um problema ambiental. 

Nutrição  

 Nutrição: composição dos alimentos e 
importância dos nutrientes no organismo; 

 Hábitos alimentares saudáveis; 

 Transformação dos alimentos, absorção de 
nutrientes e eliminação de resíduos. 

 Circulação  

 Coração e vasos sanguíneos e o transporte de 
substâncias; 

 Sangue e as funções de seus componentes. 

4° Bimestre O ser humano cresce e se desenvolve  

 Ciclo Vital - Diferentes fases da vida: embrião e 
feto, bebê, infância, adolescência, adulto meia-
idade e velhice; 

 Puberdade / adolescência: Sexualidade, 
diversidade e transformações físicas, emocionais 
e mentais; 

 Cuidados com a Higiene e saúde. 

Respiração 

 Tipos de respiração: braquial, traqueal, cutânea 
e pulmonar; 

 Sistema respiratório humano.  
Excreção  

 Excreção: eliminação de resíduos; 

 Sistema excretor. 
Sustentação 

 Sustentação do corpo: nos vertebrados e nos 
invertebrados e nos vegetais.  

Reprodução 

 Tipos de reprodução: sexuada e assexuada. 

Fonte: Currículo Referência da REE de Goiás, 2012. Organização: SOUZA, C. L. F. de. 2018. 

 

Embora o conteúdo de vegetação seja representado no livro de Ciências, 

consideramos que existe uma diferença no tratamento do conteúdo no que tange 

aos componentes curriculares. Para identificar a abordagem dada a esses 

conteúdos e suas diferenças, analisamos os livros didáticos de Geografia e de 

Ciências. Para a realização da análise utilizou-se alguns parâmetros pontuados no 

roteiro, previamente estabelecido. Foram analisados seis livros, duas séries (6° e 7° 

ano) de cada coleção, conforme pode ser verificado a seguir. 

 

A coleção 1: “Geografia nos dias de hoje”  

 

Essa coleção apresenta uma abordagem teórico-metodológica voltada à 

construção do conhecimento geográfico, possibilitando a interação do aluno com o 

seu espaço de vivência bem como a identificação e a reflexão sobre problemas 

espaciais, estimulando-o a tornar-se sujeito crítico e ativo (PNLD, 2017). Os 

conteúdos dispostos no livro estão organizados em quatro unidades, tanto para o 6º 

quanto para o 7º ano (Quadro 7). 
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Quadro 7 – Organização das unidades didáticas do 6° e 7° ano da coleção 
Geografia nos dias de hoje, 2015. 

6º Ano 7º Ano 

Unidade I – Lugar, paisagem e espaço 
geográfico 

Unidade I – Brasil: um espaço em construção 

Unidade II – Espaço geográfico: 
representação, Orientação e Localização 

Unidade II – Campo e Cidade: a organização do 
espaço brasileiro 

Unidade III – A Natureza e o Ser Humano: 
criação e transformação 

Unidade III – Paisagem, Ação Humana e 
Natureza do Brasil; 

Unidade IV – Um Planeta com Vida. 
 

Unidade IV – Território Brasileiro e diversidade 
regional 

Fonte: GIARDINO, C.; ORTEGA, L.; CHIANCA, R. B.; CARVALHO, V. 2015. 
Organizado por SOUZA, C. L. F. de, 2018. 

 
 

Coleção 2: “Por dentro da Geografia”  

 

A coleção apresenta uma abordagem teórico-metodológica, para o 

desenvolvimento da cidadania, e propõe que os alunos construam conceitos e que 

tenham uma leitura crítica da realidade (PNLD, 2017). Os conteúdos presentes 

nessa coleção estão organizados em quatro unidades. Observe a seguir (Quadro 8), 

os conteúdos de Geografia indicados para o 6° e 7° ano.  

 

Quadro 8 – Organização dos conteúdos do 6° e 7° anos de Geografia da coleção 
Por dentro da Geografia, 2015. 

6º Ano 7º Ano 

Unidade I – Lugares e mapas Unidade I – O território brasileiro 

Unidade II – Paisagens da Terra Unidade II – A Geografia regional do Brasil 

Unidade III – O espaço geográfico Unidade III – O povo brasileiro 

Unidade IV – A Geografia da produção 
 

Unidade IV – Geografia da produção no Brasil 

Fonte: RIBEIRO, Wagner Costa. Por dentro da Geografia, 2015.  
Organizado por SOUZA, C. L. F. de. 2018. 

 
 

Coleção 3: “Vontade de saber Geografia” 

 

Essa coleção apresenta uma abordagem teórico-metodológica da Geografia 

Crítica, prioriza a criticidade e a reflexão dos alunos, partindo dos conhecimentos 

prévios e ações do dia a dia (PNLD, 2017). Os conteúdos estão organizados em oito 

capítulos (Quadro 9). 
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Quadro 9 – Organização dos conteúdos do 6° e 7° ano de Geografia da coleção 
Vontade de saber Geografia, 2015. 

6º Ano 7º Ano 

Capítulo 1 – Estudando Geografia 
 

Capítulo 1 – O território brasileiro e sua 
regionalização 

Capítulo 2 – A Cartografia e a 
representação do espaço geográfico 

Capítulo 2 – A população brasileira 

Capítulo 3 – Conhecendo o planeta Terra 
 

Capítulo 3 – O urbano, o rural e a economia 
brasileira 

Capítulo 4 – O relevo, as águas e as 
paisagens 

Capítulo 4 – Região Sudeste 

Capítulo 5 – O clima, a vegetação e as 
paisagens 

Capítulo 5 – Região Sul 

Capítulo 6 – A natureza e a sociedade nas 
paisagens 

Capítulo 6 – Região Nordeste 

Capítulo 7 – A sociedade, as atividades 
econômicas e o espaço geográfico 

Capítulo 7 – Região Centro-Oeste 

Capítulo 8 – A natureza, as atividades 
econômicas e os problemas ambientais. 

Capítulo 8 – Região Norte 

Fonte: TORREZANI, Neiva. Vontade de saber Geografia, 2015.  
Organizado por SOUZA, C. L. F. de. 2018. 

 
A coleção 1, no livro do 6° ano, possui quatro unidades e dentro destas nove 

capítulos, já o livro do 7° ano apresenta dez capítulos distribuídos em quatro 

unidades. A abertura das unidades é realizada com imagens e textos. No início de 

cada capítulo tem-se, além de imagens, perguntas para verificar o conhecimento 

prévio que o estudante tem sobre o assunto. Possui o item denominado Geografia e 

cultura no qual aborda a Geografia e sua relação com as demais manifestações 

artísticas e culturais. Elementos como textos literários, letras de música, história em 

quadrinhos são tratados nesse item. 

Outra questão analisada na coleção 1 é a seção Aplicando e ampliando o 

conhecimento, em que há textos literários, jornalísticos ou depoimentos. O 

Glossário aparece ao longo do texto e alguns boxes trazem informações extras 

relacionadas ao conteúdo. O item Revendo o tema reforça o conteúdo estudado ao 

propor a produção de textos. No final do tema também se encontra a seção 

intitulada Projeto, que apresenta textos jornalísticos e científicos que abordam o 

assunto tratado. 

Na coleção 2 apresentam-se quatro unidades e cada uma possui três 

capítulos. Tem-se a abertura das unidades com Abrindo os trabalhos, que faz o 

encaminhamento do que será trabalhado nos capítulos, e na sequência é 

apresentado a abertura de cada capítulo, para a introdução dos conteúdos.  

A coleção 2 possui caixas informativas como: Leia, acesse, assista – com 

sugestões de livros, sites, vídeos e filmes; Fique por dentro – são textos e 
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atividades que reforçam o conteúdo estudado; Olhar cidadão – são questões que 

impactam a sociedade, pode ser um texto, uma imagem, mapa e gráficos; Enquanto 

isso no Brasil... relaciona os aspectos do Brasil com os temas abordados; Você em 

ação – reúne atividades que ajuda a relembrar os conteúdos; e no final do capítulo 

Fechando os trabalhos – resumo dos assuntos estudados nos capítulos em uma 

lista de Glossário e também ao longo do texto. 

Na coleção 3, em cada abertura dos capítulos, na introdução dos conteúdos, 

são inseridos imagens e questionamentos que ajudarão no estudo do tema, 

remetendo ao conhecimento prévio. Possui uma seção denominada Geografia em 

foco e Box complementar que enriquecem o conteúdo com textos e imagens sobre 

o que será trabalhado. 

A coleção 3 apresenta o item Explorando o tema, em que são apresentados 

mapas, gráficos, fotografias, ilustrações e sugestões de pesquisa, e Investigando 

na prática que propõe atividades práticas e vivenciais. Traz também o item 

Consciência cidadã levam a reflexão sobre ações no cotidiano como na saúde, 

trabalho e consumo, pluralidade cultural, sexualidade e gênero, ética e cidadania, 

meio ambiente e tecnologia.  

As imagens presentes nos livros didáticos podem ser constituídas por fotos, 

pinturas, gravuras, entre outras. Elas são fundamentais nos livros didáticos, pois tem 

o papel de complementar os textos, como também de interagir com eles, fazendo 

parte do seu conteúdo, e podem ainda ser trabalhadas em atividades que levem o 

aluno a refletir sobre o que está sendo estudado (PONTUSCHKA, PAGANELLI E 

CACETE, 2009). 

 De acordo com Pontuschka, Paganelli e Cacete (2009, p. 340), os livros 

didáticos atuais possuem propostas mais avançadas que incluem 

 

[...] além de textos dos próprios autores, textos de jornais e revistas e 
mesmo de outros autores, o que permite ao aluno o contato com linguagens 
não exatamente didáticas que sejam ampliadoras da capacidade de leitura 
dos estudantes, não os limitando a uma leitura didática e a somente uma 
proposta de ensino. 

 
Assim, os livros didáticos com inserções de outros textos ampliam as 

informações para o conhecimento do aluno, pois pode ser uma forma mais prática 

de contribuir com a sua formação.   

Em relação as atividades, na coleção 1, elas se encontram no final de cada 

capítulo, com o intuito de ajudar o aluno a exercitar e sistematizar o conhecimento. 
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Nessa coleção, as atividades são desenvolvidas também no item Trabalhando com 

mapas e gráficos, localizado no final de cada capítulo. Nele há atividades de 

leituras e interpretações de mapas e gráficos. 

A coleção 2 apresenta as atividades ao longo do capítulo, fazendo com que 

ao ler o aluno possa refletir e problematizar sobre o assunto tratado, e por em prática 

o que foi estudado. 

Na coleção 3, as atividades propostas direcionam-se à compreensão dos 

conteúdos estudados. Nessa coleção há o item Encontro com... no qual procura-se 

trabalhar de forma interdisciplinar, apresentando conteúdos integradores. Tem-se, 

ainda, o item O Momento Cartografia, no qual é apresentado diferentes formas de 

representação do espaço geográfico. E ao final de cada capítulo tem-se o item 

Refletindo sobre o capítulo, em que é proposto a autoavaliação dos conteúdos 

aprendidos pelos estudantes e revisão dos principais assuntos estudados no 

capítulo.  

Sobre as atividades nos livros didáticos, Gonçalves e Mellatti (2017, p.44) 

relatam que 

 
Geralmente, os livros apresentam atividades diversas, no entanto isso 
aparece mais em forma de perguntas e sugestões de trabalho ao professor 
e, na maioria das vezes, fornece pouco ou quase nenhum subsídio em 
termos de conhecimentos que auxiliem o aluno a problematizar as situações 
geográficas descritas ou os aspectos da Geografia local e cotidiana dos 
alunos, revelando como as tarefas respondem mais a exercícios de fixação 
e de memorização. 
 

Portanto, as atividades devem fornecer subsídios para que os alunos 

problematizem e reflitam sobre o conteúdo a partir do seu cotidiano, na perspectiva 

de interação entre o local e o global. Haveria a necessidade de repensar as 

atividades de modo que possibilite aos alunos expressarem suas opiniões e dúvidas 

e se tornarem sujeitos ativos de sua aprendizagem.   

Em relação a linguagem dos livros didáticos nas coleções 1, 2 e 3 

observamos que estas são apresentadas de forma coerente. As imagens e os temas 

geográficos dialogam com o texto, e são de boa qualidade. Para Pontuschka, 

Paganelli e Cacete (2009, p. 346): 

 

Esse aspecto do livro é de grande importância, porque, se o aluno tiver 
diante de si uma linguagem inadequada à sua idade, do ponto de vista de 
sua compreensão, ou distante de sua realidade, certamente o livro não será 
um auxiliar nem para ele, aluno, nem para professor na construção do 
conhecimento geográfico.  
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Desse modo, fica evidente que é necessário o uso de outras linguagens, além 

do livro didático e que estas sejam condizentes à realidade do aluno. Quanto aos 

mapas, todas as coleções apresentaram os elementos gráficos essenciais como 

título, legenda, fonte, coordenadas e escala. Embora os mapas auxiliem no 

entendimento do texto, eles poderiam ser mais explorados. Em alguns casos, o seu 

uso é realizado na perspectiva comparações e/ou reflexões do lugar em que o aluno 

está inserido com as imagens apresentadas. De acordo com Gonçalves e Melatti 

(2017, p.48): 

 

[...] a maioria dos mapas trazem os elementos cartográficos básicos, estão 
referenciados e dialogam com os conhecimentos dos textos e demais 
representações gráficas, mas trazem poucas interlocuções com a 
cartografia social e as artes. Para um trabalho com a cartografia preocupado 
com a construção de referenciais que considerem a diversidade cultural e as 
práticas e representações socioespaciais de grupos sociais diversos, o 
professor precisará buscar exemplos de diferentes relações entre sociedade 
e cultura cartográfica. 

 

Dessa maneira, é necessário que se produzam mapas na sala de aula, e que 

vão além da linguagem de mapas. Entende-se a importância do livro didático em 

oferecer informações que ajudam os alunos na compreensão dos significados dos 

elementos sociais, políticos, econômicos, culturais e ambientais, na construção do 

espaço geográfico (GONÇALVES E MELATTI, 2017). 

Um aspecto também importante nas coleções analisadas é a contextualização 

dos conteúdos. No geral, elas têm procurado realizar um enfoque interdisciplinar, 

quando em determinado conteúdo procura relacionar com outros componentes 

curriculares, em cada capítulo, buscando uma complementação a partir do diálogo 

com as outras disciplinas do currículo: História, Ciências da Natureza, Arte, Língua 

Portuguesa, Matemática, Língua Inglesa e Língua Espanhola. 

Em relação aos conteúdos de vegetação apresentados nos livros didáticos de 

Geografia analisados, constatou-se que no 6° ano tal tema é tratado junto aos 

conteúdos de lugar, paisagem, espaço geográfico, natureza, clima, vegetação. Em 

cada um desses conteúdos aparecem elementos distintos sobre a vegetação, 

principalmente, quando se trata das paisagens do planeta, em que se destacam as 

diferentes formas vegetacionais.  

Em relação aos conteúdos de vegetação abordados nos livros didáticos do 7° 

ano, sobressaem-se os temas de paisagem, ação humana e natureza, com foco no 
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território brasileiro e na diversidade regional, sendo considerados principalmente os 

domínios morfoclimáticos brasileiros. 

Quanto à existência de discussões sobre o conteúdo de vegetação, 

constatou-se que na primeira unidade de cada livro é abordado o tema. Na coleção 

1, do 6° ano, no item Elementos naturais e culturais das paisagens, é destacado 

a Floresta Amazônica, e o subtítulo Paisagem e espaço geográfico remete-se 

também à Floresta Amazônica, a partir da apresentação de uma foto, a qual 

demonstra uma área desmatada devido as pastagens. 

O item As diferentes paisagens que observamos traz uma foto da Mata 

Atlântica, caracterizando-a como uma vegetação exuberante, na qual predominam 

os elementos naturais. O material utiliza-se dessa paisagem para comparar com 

uma área comercial. Outro tema tratado nesse item é a intervenção humana, 

retratada a partir da retirada da vegetação original para a construção de uma 

rodovia, bem como do desmatamento da Floresta Amazônica em virtude de uma 

mineradora. 

Em um dos Boxes, a Mata Ciliar é apresentada como a formação vegetal que 

ocorre às margens de rios, córregos, lagos e nascentes, enfatizando a importação 

dessa vegetação. 

No item A influência da vegetação explicita-se que a vegetação influi na 

umidade e na temperatura. Para Giardino et al. (2015, p. 179):  

 
[...]. Nas áreas florestais, as plantas transpiram e deixam o ar mais úmido. 
As plantas também funcionam como uma espécie de barreira que impede o 
solo de receber os raios solares diretamente, reduzindo assim o 
aquecimento do ar nas áreas cobertas por vegetação.  
 

Desse modo, ressalta-se a importância da vegetação, pois sem ela o solo 

ficaria exposto aos raios solares, não ocorreria a transpiração, o que, por sua vez, 

diminuiria a umidade do ar e aumentaria a temperatura.  

No item Biosfera e vida no planeta, Giardino (et al., 2015, p. 188) define a 

Biosfera como: “[...] o ambiente da vida que envolve o planeta. Abrange parte da 

atmosfera, da superfície terrestre, dos mares e oceanos, compreende desde o topo 

das montanhas mais altas até as profundezas dos oceanos e é caracterizada pela 

presença de seres vivos”. Enfocam que as espécies vegetais associadas ao clima, 

relevo, solo e hidrografia podem ser agrupadas em conjuntos chamados domínios 

naturais.  
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A vegetação original que ocorre no planeta é apresentada no item: O domínio 

das formações arbustivas e herbáceas. Nele destaca que a Savana é constituída 

de arbustos e árvores dispersas e de vegetação rasteira que recobre o solo. Aborda 

que esta vegetação está presente na Austrália, na América do Sul e na África, e 

frisam que no Brasil ela é chamada de Cerrado.  

Desse modo, percebe-se que no decorrer do livro é apresentado a vegetação 

como um componente físico-natural, bastante sensível às ações humanas, através 

das fotos da Floresta Amazônica, do Pantanal e da Mata Atlântica, quando enfatiza 

o desmatamento e as áreas degradadas. 

Na coleção 1, do 7° ano, na contextualização dos conteúdos, é apresentado 

alguns tipos de vegetações brasileiras, no item Divisão regional do território 

brasileiro, como a Mata de Araucárias em Urubici-SC. E também os Pampas em 

Quaraí-RS, no sentido de caracterizar a região estudada, focando nas suas 

particularidades.  

O item Área de produção rural e a concentração de terras mostra a criação 

de gado bovino em área desmatada na Floresta Amazônica, em Capixaba-AC. No 

item Domínios naturais do Brasil são abordados os elementos naturais 

encontrados no território brasileiro que formam paisagens denominadas de grandes 

domínios morfoclimáticos, que compreendem formações vegetais como as arbóreas, 

arbustivas e campos.   

Tendo como referência Ab’Saber (2003), e com base nos elementos naturais 

originais encontrados nas regiões, é possível identificar os seis domínios 

morfoclimáticos brasileiros: Amazônico, Cerrado, Mares de Morros, Caatingas, 

Araucárias e Pradarias, bem como as faixas de transição entre esses domínios. Para 

cada domínio morfoclimático é apresentado uma foto da vegetação correspondente. 

O item As unidades de Conservação Ambiental explica sobre as Unidades 

de Proteção Integral e as Unidades de Uso Sustentável. No Revendo o tema são 

apresentados três domínios: Cerrado, Mares de Morros e Araucárias.  

Nessa coleção a divisão das regiões do Brasil é baseada nos critérios 

geoeconômicos, apresentado pelo o geógrafo brasileiro Pedro Pinchas Geiger 

(1967), dando origem a três grandes complexos: o Centro-Sul, o Nordeste e a 

Amazônia. 

No Complexo regional Centro-Sul apresenta-se As diferenças de latitudes e 

altitudes marcando as paisagens, mostra uma foto do Cerrado na Chapada dos 
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Veadeiros em Alto Paraíso-GO, e uma foto da Mata de Araucária em Camanducaia- 

MG. 

O Complexo regional do Nordeste exibe as sub-regiões da zona da mata, 

agreste, sertão e meio-norte. Aponta os problemas ambientais, a exemplo da mata 

sendo destruída para o cultivo de monoculturas. 

E o Complexo da Amazônia mostra os tipos de mata da Floresta Amazônica: 

mata de igapó, mata de várzea, mata de terra firme, além de retratar a 

biodiversidade e o desmatamento. 

Nesse sentido, essa coleção expõe a vegetação brasileira procurando 

caracterizar cada região geoeconômica do Brasil. Procura fazer algumas 

comparações das diferentes vegetações, mas não relacionam com os componentes 

físico-naturais. 

Na coleção 2, do 6° ano, apresenta o item Posição geográfica e relevo, 

destacando que a vegetação é muito importante para o clima do lugar, na caixa 

explicativa intitulada Fique por dentro. 

No assunto sobre a distribuição geográfica dos seres vivos, apresenta as 

paisagens vegetais, e delas mostra uma figura da vegetação de Madagascar. E faz 

um questionamento: “Você já visitou algum lugar onde tinha uma espécie (plantas ou 

animais) endêmica? Como era esse lugar? Como era a espécie?” Esses 

questionamentos possibilitam que o aluno entenda o que é endemismo, ou seja, a 

espécie nativa de um lugar. Em relação à distribuição de animais e plantas Ribeiro 

(2015, p. 99) relata que:  

 
Os animais e plantas naturais, aqueles que não foram introduzidos ou 
modificados pelos seres humanos, são encontrados em determinados 
lugares do planeta, pois dependem de certas condições para se 
desenvolverem. Eles são distribuídos geograficamente pela Terra, tema que 
é tratado pela Biogeografia, um dos ramos da geografia. 
 

O item Fatores da distribuição geográfica dos seres vivos cita espécies 

vegetais com capacidade de reter água, como a xerófilas, higrófilas e trópofilas, para 

ilustrar uma figura da vegetação da Etiópia e uma do Cerrado. Também destaca a 

vegetação original em todo o globo. 

No item Paisagens naturais vegetais e uso social da vegetação destacam-

se as principais formas de vegetação como: Tundra, Floresta Boreal, Floresta 

Temperada, Estepes e pradarias, Vegetação Mediterrânea, Savanas e Florestas 
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Tropical e Equatorial, Vegetação de Altitude e Desertos, afirmando existir uma 

relação entre distribuição vegetal e clima.  

O conteúdo destaca a Floresta Amazônica e aborda o seu desmatamento. 

Além disso, apresenta um item sobre A sociodiversidade, falando da importância 

dos povos tradicionais. Também destaca o Mangue no estado do Maranhão e 

enfatiza nas atividades as iniciativas de pesquisas sobre áreas de proteção da 

natureza e patrimônio cultural, e apresenta um mapa do Brasil com as áreas 

protegidas.   

Essa coleção procura aproximar o conteúdo com a realidade dos alunos ao 

chamá-los para o texto, fazendo com que o estudante entenda o que acontece no 

lugar onde mora.    

A coleção 2, do 7° ano, destaca-se na apresentação os elementos naturais do 

Brasil, como o relevo, o clima e a hidrografia, na perspectiva de que a combinação 

desses elementos resulta nas diferentes paisagens. Ela mostra a Chapada dos 

Veadeiros em Alto Paraíso-GO, com suas estações bem definidas, uma seca e a 

outra chuvosa. E destaca a Floresta Amazônica com seu Clima Equatorial Úmido. 

O item Domínios morfoclimáticos: natureza e impactos ambientais cita o 

geógrafo Ab’Saber e explicita que ele dividiu o território brasileiro em seis domínios 

morfoclimáticos. Esses domínios exibem uma combinação de condições climáticas, 

de relevo e de vegetação, denominando-o de morfoclimático.  

Para Ab’Saber (2003), os seis domínios morfoclimáticos brasileiros são: 

Amazônico – que correspondem a terras baixas florestadas equatoriais; Cerrado – 

chapadões tropicais interiores com Cerrados e florestas-galeria; Mares de morros – 

áreas mamelonares tropical-atlânticas florestadas; Caatingas – depressões 

intermontanas e interplanálticas semiáridas; Araucárias – planaltos subtropicais com 

araucárias; Pradarias – coxilhas subtropicais com pradarias mistas; e entre um 

domínio e outro existe as faixas de transição. No livro mostra ilustrações 

correspondentes a cada um desses domínios.  

A caixa informativa Olhar interdisciplinar: Ciências da Natureza ressalta as 

diferenças entre os estratos vegetais do Cerrado, destacando as formações 

herbácea, arbustiva e arbórea. Sobre o Cerrado, apresenta a partir de uma figura 

apenas uma fisionomia, a vegetação do Cerrado na Serra da Canastra, em 

Delfinópolis-MG. 
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Destaca-se um mapa da vegetação atual do Brasil e de suas unidades de 

conservação, ao discutir a Geografia regional do Brasil, de acordo com a divisão do 

IBGE: Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sul e Sudeste. 

Das três coleções de livros didáticos de Geografia analisadas, esta é a única 

coleção que destaca a Biogeografia, ainda que os demais livros utilizassem termos 

biogeográficos como biosfera, biodiversidade, ecossistemas e outros. 

 Na coleção 3, do 6° ano, a metodologia utilizada é referir-se à vegetação de 

diversos países, para mostrar as particularidades de cada lugar. Preocupa-se em 

demonstrar as estações do ano em diferentes porções da Terra, e como a vegetação 

local é modificada. 

 O estudo da vegetação é apresentado no item O clima e as formações 

vegetais do planeta e retratam as diversas formações vegetais do mundo como a 

tundra, a floresta de coníferas, a floresta temperada, a vegetação mediterrânea, a 

estepe e a pradaria, o deserto, a savana, a floresta pluvial tropical e a alta 

montanha. 

O item Formações vegetais e a ação humana apresenta as formações 

vegetais e áreas alteradas pelo ser humano. No Brasil, explicita-se que a 

agropecuária, a expansão urbana, a construção de usinas hidrelétricas e o consumo 

de madeira estão entre os fatores que levam ao desmatamento florestal.  

Há coerências das questões com a abordagem sobre vegetação, embora a 

que mais se destaca é a Floresta Amazônica e os problemas ambientais sofridos por 

ela. No decorrer de todo o livro apresenta-se assuntos que retratam a vegetação.  

Na coleção 3, do 7° ano, o item Brasil: natureza e sociedade destaca que 

há uma grande diversidade natural no Brasil. E explica que parte dessa diversidade 

é devido aos diferentes tipos de climas, solos, e formas de relevo variados, e que é a 

inter-relação entre estes aspectos que favorecem a existência das diferentes 

formações vegetais. 

A coleção apresenta as principais formações vegetais naturais do país como: 

Floresta Amazônica, Floresta Tropical, Caatinga, Mata de Araucárias, Pantanal, 

Cerrado, Vegetação litorânea, Mata de Cocais e Campos. No item Entendendo os 

aspectos naturais das regiões brasileiras destaca a vegetação predominante em 

cada uma delas.  

A parte interdisciplinar contextualiza com a disciplina de Ciências levando em 

consideração as reservas da Biosfera, com destaque para Reserva da biosfera do 
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Cerrado, considerando que o Cerrado é reconhecido mundialmente por sua 

diversidade e por abrigar nascentes das principais bacias hidrográficas do país. 

Trata-se do segundo ecossistema mais ameaçado do Brasil, principalmente pela 

expansão da fronteira agrícola. 

Nas atividades propostas são realizados os seguintes questionamentos: “Qual 

é o domínio morfoclimático predominante no estado em que você vive? E a 

formação vegetal original?”. Desse modo, elas fazem com que o aluno observe o 

lugar onde vive e possa verificar as diferentes formações vegetais. Ainda faz outro 

questionamento, fazendo com que o aluno observe o mapa para responder: “Quais 

são os estados pelos quais se estende o Cerrado?” E no item Aplicando e 

ampliando o conhecimento destaca o Jalapão, como uma localidade presente na 

área de domínio do Cerrado.  

O item O desmatamento das formações vegetais do Brasil apresenta um 

questionamento para reflexão: “Como se encontram as formações vegetais que se 

desenvolvem naturalmente no estado onde você vive? Observe no mapa e troque 

ideia com os colegas”. 

Em relação ao conteúdo de vegetação com o cotidiano do aluno, em um dos 

livros é retratado as estações do ano, demonstrando que elas são bem definidas no 

Japão e problematiza as estações do ano no Brasil, chamando a atenção do aluno 

para o questionamento: “No estado onde você mora, as estações do ano são bem 

definidas? Explique”. Com esse questionamento o autor tem a intenção de referir-se 

à mudança da vegetação, em relação às estações do ano. Mas, as atividades 

propostas não fazem referência ao lugar de vivência dos estudantes. 

Quanto às concepções de Cerrado destacadas nos livros, em todas as 

coleções verificou-se que elas se remetem ao domínio das formações arbustivas e 

herbáceas, adotando o termo Savana em alusão ao que é encontrado na África, no 

norte da Austrália, na Índia e na América do Sul. Destacam que ela ocorre em uma 

vasta área do Brasil, sendo chamada de Cerrado. Mostram apenas o Cerrado 

brasileiro, da Chapada das Mesas em Carolina-MA, Figura 15: 
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Figura 15 – Cerrado no Maranhão, Brasil, 2014. 

 
                                  Fonte: GIARDINO, C. et al., 2015.  

 
 

 E o Parque Nacional de Seringueti na Tanzânia (figura 16). Comparando as 

duas fotos percebe-se que uma das diferenças da Savana brasileira e da Tanzânia é 

a própria fauna. 

 

Figura 16 – Savana no Serengeti, Tanzânia, 2014. 

 
                           Fonte: GIARDINO, C. et al. 2015. 

 

Em um dos livros da coleção 3, não há qualquer ilustração que remeta ao 

Cerrado. Um dos aspectos do Cerrado ressaltado no texto do livro da coleção 2, 

circunscreve-se às características de uma planta dessa vegetação, a Pixirica, 

espécie tropófila (vegetação que se adapta à variação de umidade) típica do 

Cerrado (Figura 17). 
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Figura 17 – Pixirica, espécie tropófila típica do Cerrado rupestre, em Pirenópolis-GO, 
2011. 

 
         Fonte: RIBEIRO, Wagner Costa, 2015.  

 

Todas as coleções analisadas destacam os impactos ambientais no Cerrado 

ao expressarem que esse domínio tem sido mais afetado pela degradação ambiental 

nos últimos anos, em razão da expansão agrícola. 

É sabido que o domínio do Cerrado é o segundo maior do Brasil, predomina 

os planaltos e chapadas, e as estações da chuva e da seca são bem definidas 

durante o ano, tendo o clima tropical como característica. Conforme Castilho e 

Chaveiro (2010, p. 4), “a área original era de 2 milhões de quilômetros quadrados. 

(...) abrange grande área da região Centro-Oeste brasileira como também partes do 

Norte, Nordeste e Sudeste. Há também uma pequena área na região Sul, no estado 

do Paraná”. 

Em relação a vegetação do Cerrado, os autores dos livros didáticos 

preocupam em caracterizar suas formações vegetais: áreas de Campo Cerrado, o 

Cerrado propriamente dito e o Cerradão, formação florestal mais aberta. Nas áreas 

próximas aos rios encontra-se mata de galeria e os buritizais, nas veredas. Retrata 

que este domínio vem sendo bastante alterado pela ocupação humana, devido a 

agropecuária.  

É destacado no sudeste a vegetação do Cerrado em Delfinópolis-MG. O item 

Entendendo os aspectos naturais da região Centro-Oeste ressalta o Cerrado e a 

Floresta Amazônica. E ainda apresenta uma foto do Cerrado, no Parque Nacional 

das Emas, em Mineiros-GO.  
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Um dos aspectos do Cerrado ressaltado no texto é sua característica em 

relação ao clima e sua formação vegetal. Torrezani (2015, p. 30) apresenta a 

seguinte reflexão sobre o Cerrado: 

 
Conhecida também por Savana brasileira, o Cerrado ocupa uma área de, 
aproximadamente, 24% de nosso território. A estação seca, em geral 
coincide com o período de outono e inverno, entre os meses de abril a 
setembro, enquanto a estação de chuvas estende-se de outubro a março, 
no período da primavera e verão. Além de gramíneas, a vegetação do 
Cerrado apresenta principalmente árvores de pequeno porte e arbustos com 
cascas grossas retorcidas, assim como formações arbustivas e florestais, 
conhecidas como Cerradão. 

 

Desse modo, percebe-se que na coleção 3 do 7° ano, a autora procura 

incorporar as fitofisionomias do Cerrado, atribuindo as diferentes formações 

vegetais. 

Quanto aos impactos ambientais no Cerrado indicado nas abordagens, a 

maioria remete à expansão da agropecuária e ao avanço industrial. Conforme 

Ribeiro (2015, p. 79):  

 
Empresas e governo devem ter outras preocupações para além dos lucros e 
da arrecadação de impostos. Cabe a pergunta: quais consequências das 
drásticas transformações trazidas por esses novos investimentos na vida 
das populações e no Cerrado? É necessário proteger o modo de vida das 
populações que vivem nessas áreas e no Cerrado, já fragilizado 
proporcionando opções de subsistência e de convivência com o avanço da 
industrialização. 
 

O item A expansão da fronteira agrícola e o desmatamento aborda os 

impactos ambientais no Brasil, com destaque para uma área desmatada no Cerrado 

para a prática da agricultura (Figura 18).  

 

Figura 18 – Área desmatada no Cerrado para a prática da agricultura, Canarana-MG 
2014. 

 
                                    Fonte: GIARDINO, C. et al., 2015. 
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Também é demonstrado através de fotos as transformações das paisagens 

no Cerrado, com o desenvolvimento das atividades agropecuárias e as queimadas 

irregulares, que têm feito muitos animais perderem seu habitat natural (Figura 19).  

 

Figura 19 – Animais silvestres em extinção, nas pastagens com o gado em Mato 
Grosso do Sul, 2014. 

 
                           Fonte: TORREZANI, Neiva. 2015. 

 

Quando os livros abordam a expansão agrícola, ampliam a reflexão sobre a 

apropriação do Cerrado, na perspectiva de discutir as alterações nas áreas de 

vegetação natural. No caso do Cerrado, a expansão agrícola tem gerado a 

devastação das formações nativas, em razão das áreas de pastagens e da 

agricultura moderna. Para Almeida (2005, p. 331): 

 

As marcas dessa apropriação presentes nos principais problemas 
ambientais oriundos, em parte, da expansão da fronteira agrícola, baseada 
em desmatamento, queimadas e plantios homogêneos, mecanizados e 
irrigados, da pecuária extensiva, como: a erosão dos solos; o assoreamento 
dos rios, prejudicial até para o Pantanal, a contaminação dos cursos d’água 
pelos agrotóxicos, a perda da qualidade da água e alteração do regime 
hídrico nos rios da região. 

 

Desse modo, percebe-se que a grande destruição do Cerrado avança a cada 

dia, fazendo com que desapareçam espécies vegetais e animais importantes. De 

acordo com Chaveiro e Castilho (2007, p. 11) deve-se refletir o modelo de ocupação 

pois, 

As intensas destruições ambientais assim como a miséria pelo mundo 
fazem com que se pense a ocupação humana como sinônimo de destruição 
e de desigualdade. Todavia, temos que atribuir isso à lógica que está por 
traz da ocupação, e não a ocupação de fato, se fazendo necessária uma 
ocupação que mantém o equilíbrio entre sociedade e natureza. A realidade 
ambiental coloca em questão o atual modelo de ocupação. 



97 
 

 
 

Em várias situações, é demonstrado nos livros didáticos analisados o ser 

humano como destruidor da natureza. Nos livros percebe-se a preocupação de 

alguns autores para estimular a cidadania, para que, assim, os alunos tomem 

consciência da preservação e conservação do Cerrado e de outros domínios.   

No item Proteção do patrimônio ambiental brasileiro e cidadania, destaca 

o mapa da vegetação original do Brasil, o que remete na grande diversidade das 

espécies vegetais, cerca de 55 mil espécies da flora brasileira. Ainda na caixa 

informativa, Enquanto isso... é reforçado as metas de conservação da 

biodiversidade. 

Para o professor ensinar o Cerrado existem muitas propostas apresentadas 

pela literatura, seja a partir do livro didático, pelas estratégias de ensino, pelos 

recursos didático-pedagógicos e/ou de diferentes linguagens e tecnologias, 

reforçando a necessidade de trabalhar tais conceitos no ensino de Geografia, a fim 

de contribuir para o raciocínio espacial dos alunos e para a construção de sua 

cidadania (PIRES E ALVES, 2013). 

A partir do estudo sobre o componente físico-natural vegetação, analisamos 

também o Currículo da REE de Goiás (Anexo G) da disciplina Ciências da Natureza, 

pois é uma componente curricular que também trabalha com esse conteúdo. Para 

complementar esse estudo procuramos analisar as coleções dos livros didáticos de 

Ciências adotados nas escolas estaduais do município de Inhumas-GO, para 

verificar o conteúdo sobre vegetação. Foram selecionadas três coleções, com dois 

livros cada, um do 6° e um do 7° ano. Todos os livros foram aprovados pelo o PNLD 

(2017), e serão utilizados até 2019 (Quadros 10, 11 e 12). 

 

Quadro 10 – Coleção “Projeto Teláris: Ciências”, 2015. 
6º Ano 7º Ano 

Unidade I – Os seres vivos e o ambiente Unidade I – Vida matéria e energia 

Unidade II – As rochas e o solo Unidade II – Os seres mais simples 

Unidade III – A água Unidade III – O reino animal 

Unidade IV – O ar e o universo Unidade IV – As plantas e o ambiente 

Fonte: GEWANDSZNAJDER, Fernando, 2015. Organizado por SOUZA, C. L. F. de. 2018. 
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Quadro 11 – Coleção “Projeto Araribá: Ciências”, 2014. 
6º Ano 7º Ano 

Unidade 1 – Um ambiente dinâmico Unidade 1 – A explosão da vida 

Unidade 2 – Biomas Unidade 2 – Evolução biológica 

Unidade 3 – A estrutura da Terra Unidade 3 – A classificação dos seres vivos 

Unidade 4 – O solo Unidade 4 – O reino da plantas (I) 

Unidade 5 – A água  Unidade 5 – O reino das plantas (II) 

Unidade 6 – O ar Unidade 6 – Animais invertebrados 

Unidade 7 – De olho no céu Unidade 7 – Animais vertebrados 

Unidade 8 – Os materiais  Unidade 8 – Relações entre os seres vivos 

Fonte: CARNEVALLE, Maíra Rosa, 2014. Organizado por SOUZA, C. L. F. de. 2018. 
 
 

Quadro 12 – Coleção “Investigar e conhecer: Ciências da Natureza”, 2015. 
6º Ano 7º Ano 

Unidade 1 – Astronomia Unidade 1 – Conhecendo a biosfera 

Unidade 2 – Conhecendo o planeta Terra 
 

Unidade 2 – Origem, evolução e  
classificação dos seres vivos 

Unidade 3 – Conhecendo o solo 
 

Unidade 3 – Vírus, procariontes, protistas  
e fungos 

Unidade 4 – Conhecendo a água Unidade 4 – As Plantas 

Unidade 5 – Conhecendo a hidrosfera Unidade 5 – Animais invertebrados 

Unidade 6 – Conhecendo o ar Unidade 6 – Animais vertebrados 

Unidade 7 – Conhecendo os fenômenos 
atmosféricos 

 

Fonte: LOPES, Sônia. Investigar e Conhecer: Ciências da Natureza. Ensino Fundamental – 6º e 7º 
Anos. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. Organizado por SOUZA, C. L. F. de. 2018. 

 

Em análise realizada sobre os conteúdos de vegetação apresentados nos 

livros didáticos de Ciências Naturais constatou-se que no 6° ano predomina a 

ecologia, como sendo produtora das teias alimentares.  

Promovendo a contextualização dos conteúdos, no primeiro item apresenta a 

ecologia - palavra de origem grega. “Oikos” significa casa ou ambiente e “logia” 

significa estudo, retratando o que ela estuda: espécie, habitat e nicho, população e 

comunidade, ecossistema, biosfera e poluição. Apresenta a Mata Atlântica como um 

dos ambientes mais diversificados de espécies e o que mais sofreu com a ação 

humana.  

Os livros apresentam os biomas, que podem ser definidos por um conjunto de 

ecossistemas próximos que compõem um ambiente uniforme, referindo-se à 

vegetação, a fauna, o clima, o relevo e o solo. Os principais biomas são: Floresta 

tropical, Savana, Deserto, Pradarias, Floresta temperada, Taiga e Tundra.  

No item Domínios morfoclimáticos brasileiros apresenta-se o Amazônico, 

Atlântico, Cerrado, Caatingas, Pradarias, Araucárias e as faixas de transição. 

Levando em consideração as concepções de Cerrado destacada no livro, O 

item O domínio do cerrado destaca que o Cerrado é o segundo maior domínio do 
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Brasil. Carnevalle (2014, p. 50) relata que “o predominante nesse domínio é a 

savana, que nessa região recebe o nome de Cerrado”. É caracterizado por um clima 

com verão chuvoso e inverno seco, a área do Cerrado é cortada por três bacias 

hidrográficas: Tocantins, São Francisco e Prata. Possui grande biodiversidade, 

sendo a maior entre as savanas do mundo. 

Um aspecto importante sobre o Cerrado discutido no livro do 6° ano 

circunscreve ao fogo, um fator ecológico do Cerrado que pode influenciar no ciclo de 

vida de várias espécies. O fogo pode acontecer por eventos naturais como os raios, 

na transição da estação seca para a chuvosa, já que as plantas estão secas. Mas, 

atualmente as queimadas são decorrentes da ação humana, podendo ocasionar a 

diminuição de espécies. Também é destacado no material as fisionomias do Cerrado 

relacionando-as com o clima seco, o fogo, e o solo ácido e de baixa fertilidade.  

Com relação aos conteúdos sobre vegetação apresentados nos livros 

didáticos de Ciências da Natureza, constatou-se que no 7° ano predomina o aspecto 

evolutivo das plantas. 

Em um livro do 7° ano, verificamos o trabalho com o conceito de bioma, o 

qual é expresso da seguinte forma: “Uma ampla área geográfica com tipo de solo, 

vegetação e clima semelhantes caracteriza o que chamamos bioma” (LOPES, 2015, 

p. 51). Portanto, em um bioma pode haver diversos ecossistemas. Na classificação 

dos biomas a autora utiliza a nomenclatura do IBGE: Amazônia, Mata Atlântica, 

Cerrado, Caatinga, Pantanal e Campos Sulinos. 

No decorrer do capítulo, cada bioma é apresentado em um item, aqui se 

destaca sobre o Cerrado, considerado o segundo maior bioma do Brasil, com clima 

quente e estação seca rigorosa. A maioria das árvores tem pequeno porte e troncos 

retorcidos e entre elas crescem arbustos e capim. 

O Cerrado se encontra no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, 

Minas Gerais, São Paulo, Paraná e quase todo o estado de Goiás e do Tocantins. 

Dentre as plantas típicas do Cerrado tem-se o barbatimão, o pau-santo, o araçá, o 

pau-terra, a catuaba, o ipê-do-cerrado, a peroba-do-campo e o pequizeiro. Entre os 

animais encontra-se o tamanduá-bandeira, o tatu-bola, o veado-campeiro, o veado-

catingueiro, o lobo-guará, a onça pintada, onça-parda, a anta e a capivara. 

Enfatiza que no Cerrado há diversos ecossistemas como os campos 

rupestres (predomínio de vegetação rasteira) e o cerradão (predomínio de árvores). 

O Cerrado também se caracteriza pelas queimadas naturais, que ocorrem na 
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estação da seca. Nesse caso o fogo acelera a reciclagem de nutrientes no solo e 

ajuda a estimular a germinação de sementes. De acordo com Lopes (2015, p. 63):  

 
Muitas plantas do Cerrado apresentam adaptações relacionadas à 
sobrevivência ao fogo. Isso indica que o fogo é um fator abiótico importante 
no Cerrado há muitos milhares de anos. O tronco retorcido de muitas 
árvores, por exemplo é consequência do fogo, pois, quando parte de tronco 
é queimada, a árvore volta a crescer da parte restante, mas pode crescer 
em outra direção, resultando o aspecto retorcido. 
 

As queimadas que acometem o Cerrado não são todas de causas naturais, 

mas para tais o domínio se prepara para se recompor. Portanto, quando a queimada 

é pela ação humana, é bastante preocupante, pois muitas vezes a planta está em 

recuperação e não consegue se regenerar, ocasionando a extinção de algumas 

espécies nativas. 

Verifica-se que as coleções do 7° ano apresentam as classificações dos 

biomas mundiais, fazendo um enfoque sobre o Cerrado e propõe atividades voltadas 

para o cotidiano do aluno. Para verificar a abordagem da vegetação, procura-se 

entender como o conteúdo desse componente inseriu-se nos livros didáticos de 

Geografia e de Ciências. 

 

2.3 A abordagem do componente vegetação no livro didático de Geografia e de 

Ciências: alguns apontamentos 

 

Após o conhecimento dos livros didáticos de Geografia e Ciências adotados 

nas escolas, no 6° e 7° ano, é possível verificar como são as abordagens sobre a 

vegetação nessas duas componentes curriculares. 

A Geografia tem como objeto de análise o espaço geográfico, no qual se 

insere as combinações dos componentes físico-naturais do espaço geográfico, 

conforme (AZAMBUJA, 2018, 102): 

 
[...] o importante para o campo geográfico é o conjunto ou as combinações 
que possibilitam compreender a dinâmica da natureza, enquanto 
participante da realidade incluída no estudo do espaço geográfico. O 
espaço geográfico inclui os objetos e as ações naturais e as humanizadas. 
Daí que admitir ou não a existência de uma Geografia Física e uma 
Geografia Humana é uma questão presente no processo de formação do 
pensamento geográfico.  
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Desse modo, sempre é discutido sobre a unidade dessa ciência, lembrando 

que na escola não existe a Geografia Física e nem a Geografia Humana, há uma 

Geografia que é voltada para a escola e esta objetiva contribuir com a formação dos 

alunos como cidadãos críticos e conscientes da sua realidade.  

As Ciências da Natureza se dedica ao estudo de duas ordens de fenômenos: 

os físicos e os vitais, ou as coisas e os organismos vivos. Organiza-se em duas 

grandes ciências: a física, da qual fazem parte a química, a mecânica, a óptica, a 

acústica, a astronomia, o estudo dos sólidos, líquidos e gasosos, etc., e a biologia, 

ramificada em fisiologia, botânica, zoologia, paleontologia, anatomia, genética, etc. 

(CHAUÍ, 2000). 

Conforme Chauí (2000) nas Ciências da Natureza a natureza é concebida 

como um conjunto articulado de seres de acontecimentos interdependentes, como 

também de relações de causa e efeito, subordinação e dependência. Tem como 

objeto de estudo os seres vivos.  

A Biogeografia, conforme Troppmair (2012, p. 02), “(...) estuda as interações, 

a organização e os processos espaciais do presente e do passado, dando ênfase 

aos seres vivos – biocenoses – que habitam determinado local: o biótopo”. Desse 

modo, a Biogeografia está associada ao objeto de análise do espaço geográfico, 

sendo isso que a diferencia da Biologia, da Botânica, da Zoologia e da Ecologia 

(TROPPMAIR, 2012). Portanto, quando o assunto refere-se a abordagem do 

conteúdo vegetação nos livros pesquisados, pode-se perceber que a discussão e a 

organização do conhecimento ocorre de forma distinta nesses componentes 

curriculares. 

  Nos livros didáticos de Geografia no 6° e 7° ano o conteúdo de vegetação 

está associado à distribuição da vegetação no espaço geográfico. No 6° ano é 

apresentado os principais biomas do mundo, enquanto no 7° ano é apresentado os 

domínios morfoclimáticos brasileiros. 

Os livros didáticos de Ciências Naturais no 6° ano são voltados para o 

aspecto ecológico da vegetação e no 7° ano o conteúdo está relacionado à 

evolução, morfologia e a filogenia. Portanto, não há uma sobreposição entre as duas 

áreas, pois cada uma analisa o conteúdo vegetação sob uma perspectiva distinta. 

 Com relação à vegetação representada nos livros didáticos analisados, 

verificamos a quantidade de vezes que os autores mencionaram um determinado 

bioma ou domínio morfoclimático brasileiro (Gráficos 3 e 4). 
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Gráfico 3 – Quantidade de vezes que os diferentes tipos de vegetação brasileira são 
citados nos livros do 6° ano de Geografia e Ciências, 2017. 

 

  
   Fonte: Livros Didáticos pesquisados. Elaboração SOUZA, C. L. F. de, 2017. 
 

Nesse gráfico percebe-se que a formação vegetal mais citada é a Floresta 

Amazônica. Em seguida o foco é o Cerrado e a Mata Atlântica. As demais 

vegetações citadas são Caatinga, Mata de Araucárias, Pampas, Mangue, Pantanal e 

Mata Ciliar. Dos livros analisados, somente o livro Projeto Araribá apresenta o 

estudo dos biomas na sua totalidade.  

De acordo com os gráficos, no 6° ano um livro de Geografia se destaca por 

apresentar cinco formações vegetais. E um livro de Ciências apresenta oito 

vegetações brasileiras.  
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Gráfico 4 – Quantidade de vezes que os diferentes tipos de vegetação brasileira são 
citados nos livros do 7° ano de Geografia e Ciências, 2017. 

 

 

 Fonte: Livros Didáticos pesquisados. Elaboração SOUZA, C. L. F. de, 2017. 
 

 

Conforme o gráfico 4, percebe-se que no 7° ano tanto em Geografia como em 

Ciências são apresentadas todas as formações vegetais brasileiras. Somente o livro 

Investigar e Conhecer: Ciências apresenta também o ecossistema brasileiro. 

No 7° ano, dos seis livros analisados, entre eles três de Geografia e dois de 

Ciências, cinco trabalham com oito tipos de vegetações e apenas um livro de 

Ciências apresenta 10 formações vegetais.  

Quanto a representação do Cerrado nos livros didáticos, na maioria dos 

textos apenas o citam como domínio morfoclimático ou como bioma. Apenas um 

livro destaca a importância do Cerrado para as bacias hidrográficas, os demais 

tratam o Cerrado sem correlacionar a outros componentes físico-naturais. 

Para auxiliar o professor a trabalhar o Cerrado de forma mais significativa, 

associando ao lugar onde alunos e professores residem, Oliveira (2012) explica que 

alguns livros literários podem ser adotados e propõe a contação de história, como 

“Nina no Cerrado” de Nina Nazário (2006) e “Menino do Cerrado” de Eunice Puhler 

(2008). São livros de fácil entendimento e os alunos podem se identificar com a 

história. Outra opção é trabalhar com músicas sobre o tema do Cerrado, 

apresentando letras ou propondo aos próprios alunos escreverem suas letras, ou 

paródias, dentre várias outras opções. 
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Em relação às imagens nos livros estas comumente abordam apenas um tipo 

de Cerrado, quando não representa a Savana africana. Desse modo, percebe-se 

que o Cerrado está em segundo plano, muitas vezes como parte figurativa da 

representação do domínio. 

As atividades nem sempre correspondem a realidade do aluno, portanto, fica 

para o professor relacionar o conteúdo com uma proposta de atividade que 

considere a realidade do aluno, podendo, assim, contribuir para a formação do 

conceito de Cerrado. 

Verificou-se, ainda, que o ensino do Cerrado nos livros didáticos é muito 

superficial, apresentando apenas uma fitofisionomia, o que em específico não 

corresponde à realidade do município de Inhumas-GO e de tantos outros que, 

embora se localizem em área de tal domínio morfoclimático, possuem vegetação de 

formação florestal do tipo mata seca. 

A imagem apresentada do Cerrado nos livros didáticos é de um domínio 

morfoclimático frágil, com uma visão estereotipada. Pouco se fala no alto índice de 

biodiversidade e de endemismo. As características dos elementos físico-naturais, 

como o solo, o clima ou o fato de que as principais bacias hidrográficas brasileiras 

nascem no Cerrado não tem se configurado como elemento de discussão junto ao 

conteúdo. 

É necessário conhecer o Cerrado para conservá-lo. Portanto, cabe ao 

professor, com sua autonomia e seus sólidos referenciais teórico-metodológicas, 

construir conhecimentos com seus alunos sobre o tema.  

Conforme Contreras (2002), a autonomia do professor é uma procura e 

prática contínua para a compreensão e reconstrução da identidade profissional. 

Desse modo, sabendo da importância dos sujeitos da pesquisa, apresentaremos no 

próximo item o perfil dos professores de Geografia das escolas estaduais de 

Inhumas-GO, e como elas abordam o componente físico-natural vegetação. 

 

2.4 Os professores de Geografia do município de Inhumas-GO 

 

Conforme abordado anteriormente, a presente pesquisa foi realizada em 10 

escolas estaduais de Inhumas-GO, sendo que uma destas oferece apenas o Ensino 

Médio no regime integral; duas atendem os anos finais do Ensino Fundamental e  

Médio; quatro dedica-se aos anos finais do Ensino Fundamental; duas atuam com os 
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anos iniciais do Ensino Fundamental, e a outra escola é um Centro de Educação 

Especializado. 

A opção por desenvolver a pesquisa nessas unidades escolares objetivou 

identificar a existência de professores de Geografia, com formação e atuação 

específica em Geografia nas unidades escolares. Para saber se os professores das 

escolas atendiam aos critérios da pesquisa, inicialmente foi realizado contato com os 

diretores das instituições. Para a realização da entrevista, foi firmado o termo de 

anuência emitido pela Coordenação Regional de Educação, Cultura e Esporte de 

Inhumas – CRECE, e depois de autorizado os professores foram convidados a 

participar da pesquisa. 

Foram entrevistados cinco professores de Geografia3. O critério utilizado para 

a seleção foi o de que eles deveriam ser formados em Geografia, estivessem 

trabalhando na sala de aulas e lecionassem para o 6° e 7° ano, pois são nesses 

anos que o componente físico-natural vegetação é abordado de forma mais 

evidente. O fato de não serem concursados não inviabilizou a participação na 

pesquisa.  

Dos cinco professores entrevistados, quatro se graduaram na Universidade 

Estadual de Goiás - UEG e um na Universidade Federal de Goiás - UFG. Quatro 

concluíram a licenciatura em 2006 e um em 2012. Um professor não possui 

especialização, três são especialistas e outro possui especialização e mestrado. Em 

relação ao tempo em que exercem a docência, tem professor com um ano de 

experiência, outros com 10, 12, 17 e 24 anos. Quanto ao regime de trabalho, dois 

professores são contratados pela CRECE e as outros três são concursados. 

O primeiro contato que estabelecemos com os professores foi dedicado à 

apresentação da presente pesquisa e ao convite a participar dela. O segundo 

momento tratou-se da entrevista semiestrutura, conforme Apêndice B.  

Sabendo da importância do papel dos professores, tendo em vista o ensino 

de vegetação, almejamos propor metodologias para auxiliar na aprendizagem dos 

alunos, as quais apresentaremos na próxima seção. 

  

                                                 
3
 Para preservar o anonimato das professoras trataremos como letras do alfabeto A, B, C, D e E, 

lembrando que não se trata das iniciais de seus nomes.  



106 
 

 
 

SEÇÃO 3. PROPOSTAS METODOLÓGICAS PARA O ENSINO DE VEGETAÇÃO 

EM INHUMAS-GO 

 

Para encaminhar o ensino é necessário a utilização de metodologias que 

incentivem o interesse dos alunos pelo estudo do conteúdo proposto, tornando, 

dessa forma, as aulas mais atrativas, interativas e reflexivas. 

De acordo com Libâneo (2002, p. 84), “a natureza do processo de ensino é 

que ele é um processo de conhecimento da matéria do aluno pelo aluno sob a 

direção do professor. Ou seja, o método de ensino propicia a mediação entre o aluno 

e o objeto de conhecimento”. 

Para isso, Libâneo (2002) considera que o conteúdo determina o método de 

ensino, portanto, a escolha do método é um processo de assimilação consciente do 

conhecimento do aluno. Se o método é determinado pelo conteúdo, por outro, a 

categoria objetiva é também decisiva da relação conteúdo-método. 

O processo de ensino ocorre em determinadas condições de ensino e 

aprendizagem, organizadas pelo professor. Assim,  

 
Os métodos do ensino se distinguem ao método universal do processo de 
conhecimento, dos métodos de cognição, dos métodos particulares das 
ciências, embora os incorporem. Os objetivos do ensino se distinguem dos 
objetivos da investigação científica, a sequência de atividades envolve não 
só o trabalho do professor, mas o trabalho dos alunos, em vista do 
desenvolvimento da sua própria atividade cognoscitiva; o objeto da ação 
escolar é o aluno, mas que é também, sujeito ativo, com características 
próprias, fato esse que influi na determinação e escolha dos métodos de 
ensino (LIBÂNEO, 2002, p. 85). 
 

Desse modo, não satisfaz apenas transmitir o conteúdo da matéria, também 

não basta conhecer a ciência que dá a base aos conteúdos, e sim a inserção do 

professor na prática escolar, pois há alunos que aprendem ouvindo, lendo e outros 

escrevendo. Anastasiou e Alves (2006, p. 70) reforçam essa ideia ao abordar que 

 
Por meio de das estratégias aplicam-se ou exploram-se meios, modos, 
jeitos e formas de evidenciar o pensamento, respeitando as condições 
favoráveis para executar ou fazer algo. Esses meios ou formas comportam 
determinadas dinâmicas, devendo considerar o movimento, as forças e o 
organismo em atividade.   
 

 O conhecimento do aluno é fundamental para a escolha das metodologias de 

ensino, portanto, devem ser levados em consideração o conteúdo e a realidade que 

o circunda. Conforme Morais (2014, p. 193): “É necessário que os professores, de 

posse de diferentes materiais de apoio pedagógico-didático e de metodologias 
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diferenciadas, deem destaque no trabalho que realizam com as temáticas físico-

naturais, ao local em que vivem seus alunos e eles próprios”. Assim, os alunos são 

capazes de compreender o seu cotidiano a partir dos conceitos construídos por meio 

de conteúdos.  

No cotidiano escolar são necessários movimentos para a prática docente da 

Geografia, que auxiliem os alunos na formação de conceitos e na interpretação das 

diversas espacialidades e de um pensamento geográfico crítico (CAVALCANTI, 

2017). Desse modo, 

 
Nesses movimentos, tanto nas orientações teóricas quanto nas atividades 
práticas, os caminhos traçados vão em direção a reflexões e definições 
sobre finalidades educativas da Geografia, sobre a necessidade de orientar 
a seleção de conteúdos para essas finalidades, articulando-se a buscas de 
metodologias para aprendizagens mais ativas (significativas) 
(CAVALCANTI, 2017, p. 106). 
 

Nessa perspectiva, as metodologias ativas são consideradas uma prática 

reflexiva que são constituídas de atividades que inserem a reflexão no processo de 

aprendizagem. Desse modo, tem o ensino por investigação, o uso de tecnologias, do 

teatro, o trabalho de campo, entre outros (MORAES, 2017).   

Considerando a importância das metodologias para encaminhar o ensino 

buscamos apresentar, nessa seção, o ensino do componente vegetação nas escolas 

estaduais de Inhumas-GO, bem como o trabalho de campo como metodologia de 

ensino, o trabalho de campo realizado no município de Inhumas-GO e a 

apresentação de proposições metodológicas para o ensino de vegetação no 

município. 

 

3.1 O ensino do componente vegetação nas escolas estaduais de Inhumas-GO 

 

No segundo semestre de 2018 foram realizadas entrevistas com cinco 

professores de Geografia, que ministram aulas na REE de Inhumas-GO. O intuito 

das entrevistas foi o de compreender como os docentes trabalhavam com o 

conteúdo de vegetação durante suas aulas de Geografia. Foi perguntado se os 

professores trabalham com tal conteúdo e eles foram unânimes em responder que 

sim, especialmente no 6° e 7° anos.  

Outro questionamento circunscreveu-se em relação às disciplinas da 

graduação que contribuíram para ensinar o conteúdo de vegetação nas aulas de 

Geografia.  
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Climatologia, Geologia e Geomorfologia. Professora A. 
Não me recordo exatamente quais disciplinas em específico. Professora B. 
Climatologia, Biogeografia e Geografia de Goiás. Professora C. 
Geografia Física que não se limita apenas ao estudo do relevo, vegetação... 
Mas, também analisa como as populações se relacionam com o ambiente. 
Professora D. 
Geografia do Brasil. Professora E. 

 
 Embora as disciplinas citadas façam parte de uma área específica da 

Geografia, elas não necessariamente estão voltadas para o ensino de vegetação. 

Apenas uma professora citou a Biogeografia que é a disciplina que trata dos 

assuntos sobre a vegetação. Conforme o Projeto Pedagógico do Curso de Geografia 

da UFG (2011, p. 21) a disciplina de Biogeografia propõe: 

 
Noções gerais de Biogeografia. Biogeografia do Brasil. Formação biótica do 
espaço brasileiro. Biogeografia histórica do Brasil. As grandes formações 
florísticas brasileiras. Biogeografia do Cerrado. Estudo das paisagens 
antropizadas no Bioma Cerrado. A disciplina no contexto profissional. 

 

Entende-se que a disciplina de Biogeografia é importante na formação do 

professor de Geografia, com o intuito de ampliar o conhecimento sobre a vegetação, 

nesse caso, agregada ao conhecimento específico. Portanto, Shulman (2014) 

evidencia que a relação entre o conhecimento específico e a formação didática é 

importante para os conhecimentos pedagógicos da matéria. 

Questionados sobre em que momento do ensino trabalha o conteúdo de 

vegetação, os professores responderam: 

 
O conteúdo de vegetação está sendo trabalhado nas turmas de 6º e 7º ano. 
Professora A. 
Nos momentos em que estudamos sobre os aspectos naturais, como clima, 
relevo e hidrografia, de lugares específicos, regiões e país ou em escala 
global. Professora B.  
Geografia física, sexto ano. Geografia do Brasil, sétimo ano. Geografia da 
América, oitavo ano. Geografia da Europa/Ásia de 9º ano. Professora C. 
O conteúdo sobre vegetação deve ser trabalhado desde o primeiro 
momento que o aluno entra na escola. Professora D. 
Quando previsto no currículo. Professora E.  

 

Percebe-se que cada professor aborda o conteúdo em um momento diferente, 

porém a Professora D parece tratar o assunto com certa continuidade. Nesse 

sentido, dada a importância do ensino do componente vegetação no 6° e no 7° anos, 

acreditamos que este não deve ser estudado apenas quando aparece no currículo e 

sim fazendo conexões com os demais componentes do espaço geográfico. 

Outra questão levantada junto aos sujeitos da pesquisa direcionou a 

associação entre os lugares que eles e seus alunos frequentam, com o ensino do 
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conteúdo vegetação. Os professores foram unânimes em dizer que sim, se 

expressando da seguinte forma: 

 
Sim, o ensino de Geografia deve ser voltado ao desenvolvimento da 
capacidade de entender a espacialidade através da realidade, portanto no 
conteúdo sobre vegetação foram citados os locais de vivência. Professora 
A. 
Sempre que possível. Quando estudamos sobre o Cerrado, por exemplo, 
instigo aos alunos em pensar, recordar e/ou pesquisar sobre as paisagens 
vegetais que observam nos passeios que fazem próximos, ao nosso 
município, como para Aruanã. Professora B. 
Sim, com aula de campo, projetos, construção de maquetes e vivência do 
dia-dia. Professora C. 
Desenvolvemos o Projeto Pesc, e fazemos visitas em alguns pontos para 
que o aluno associe o estudo teórico, com a realidade. Professora D.  
Sim. Fazendo comparações, em relatos de viagem. Professora E.  

 
Desse modo, entendemos a importância de aproximar o conteúdo, nesse 

caso a vegetação, do cotidiano dos alunos. Conforme Cavalcanti (1998) é 

necessário mobilizar o cotidiano dos alunos e trabalhar com os conhecimentos 

prévios deles juntamente com o conhecimento científico, a fim de refletir, confrontar 

e complementar. 

Perguntado se os alunos gostam do conteúdo vegetação, três professores 

disseram que sim, e dois falaram que os alunos não demonstram interesse, como 

pode ser observado a seguir: 

 
Sim, a vegetação e o clima andam juntos, e os alunos mostram curiosidade 
e interesse pelo assunto. Professora A. 
Sim. Creio que pela associação, sentimento de pertencimento, por ser o 
espaço vivido e percebido por eles. Professora B. 
Sim, pois a Geografia Física faz parte da vivência da maioria dos alunos. 
Professora C.  
Os alunos gostam das aulas de campo, dos vídeos sobre o assunto, mas a 
parte teórica deixam eles desinteressados. Professora D.  
Não se interessam, por não ser atrativo. Professora E. 

 

Possivelmente, a falta de interesse ocorre quando o conteúdo é abordado de 

maneira distante da realidade vivida pelos alunos. A Professora E ainda comentou 

que a escola não tem permissão para realizar trabalhos de campo e que esse pode 

ser um dos fatores que levam ao desinteresse. 

 E em relação a vegetação do município de Inhumas-GO, questionamos se 

nas aulas eles trabalham com recorte temático e espacial. Os professores afirmaram 

que sim. A Professora B destacou que quando ensina sobre o Cerrado engloba a 

vegetação do município. Quanto aos temas trabalhados sobre vegetação os 

professores relataram: 
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O tipo e as características, as formações vegetais e suas alterações através 
da ação humana. Professora A.  
As relações entre elementos da natureza nas paisagens, espécie vegetais 
típicas do Cerrado e identificadas no município, interdependência entre 
relevo, clima, hidrografia e vegetação. Professora B.  
Cerrado, degradação, preservação. Professora C.  
Tudo depende da série que o aluno está. Vegetação local, biomas, 
reflorestamento, sustentabilidade, impactos ambientais... Professora D. 
Cerrado, mata ciliar, etc. Professora E. 

 

Embora tenham citados tais temas, a maioria deles não consta nos livros 

didáticos, conforme análise feita na seção 2 desta pesquisa. Isso pode evidenciar 

que elas buscam outras fontes para trabalhar com a vegetação ou pode ser apenas 

citado o tema sem o aprofundamento necessário, pois apenas os professores B, C e 

E falaram do Cerrado.  

Questionamos em quais momentos é falado sobre os temas citados. A 

professora A afirmou que aborda quando fala sobre as características físicas dos 

elementos naturais do espaço terrestre. A professora B expressou que faz isso 

quando ensina a vegetação típica. A professora C relatou que depende da matriz 

curricular. A professora D não respondeu. A professora E disse que é quando 

trabalha com a vegetação do Brasil e de Goiás. Seria melhor sempre que possível 

relacionar esse tema com outros conteúdos.   

No que se refere a utilização de recursos didáticos utilizados para preparar 

suas aulas de Geografia sobre o componente vegetação, os professores 

expressaram que os mapas são os principais (Gráfico 5). 

 

Gráfico 5 – Materiais utilizados pelos professores de Geografia da REE de Inhumas-
GO, 2018 

 
        Fonte: Entrevistas com os professores, 2018. Elaboração SOUZA, C. L. F. de, 2019. 
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Dentre os recursos mais utilizados pelos professores para ensinar o 

componente vegetação na EB estão, respectivamente, os mapas, os livros didáticos, 

a pesquisa na internet, o trabalho de campo, a maquete e os vídeos. Para Oliveira 

(2008, p. 19), “o mapa é definido, em educação, como um recurso visual a que o 

professor deve recorrer para ensinar Geografia e que o aluno deve manipular para 

aprender os fenômenos geográficos”. Dessa forma, os mapas na sala de aula são 

um dos mais valiosos recursos do professor de Geografia na educação (OLIVEIRA, 

2008). 

Como foi apontado pelos professores, o LD é o segundo material mais 

utilizado. Muitas vezes é criticado por não evidenciar a realidade dos alunos, mas 

talvez seja um dos únicos recursos que a escola dispõe para o ensino, e o único 

material que os alunos se apoiam em seu cotidiano. Para Tonini e Goulart (2017, p. 

261)  

 
É evidente que o Livro Didático não deve ser o único recurso a ser usado 
nas ações pedagógicas, mas é de grande potencialidade porquanto opera 
em matéria de ser um ponto de encontro entre o saber da universidade 
(trazido pelo professor) e o saber dos estudantes (trazido pela vivência), 
permitindo múltiplos ativadores para dialogar com a Geografia inscrita no 
Livro Didático. 
 

Desse modo, o LD também tem sua importância, desde que contribua com a 

reflexão, a criatividade, a sensibilidade, a dinamicidade e a autoria (TONINI e 

GOULART, 2017). Sobre a pesquisa na internet, Rodrigues e Sousa (2012, p. 45) 

ressaltam que: 

 
A internet se faz necessária no ensino geográfico no auxílio que esta pode 
fornecer a Geografia, onde aliada ao posicionamento de mudança exposto 
acima, sua funcionalidade e capacidade de melhorar a prática pedagógica, 
fornece uma das maiores oportunidades que o professor não só de 
Geografia mais de todas as disciplinas esperavam, a opção de se usar 
informações pertinentes a área em que atuam, ou seja, aplicar o conteúdo 
oferecido em sala de aula na prática, em especial nos locais onde os alunos 
estudam e moram, essa opção já existia sem o auxílio da internet, porém 
nunca fora tão fácil e acessível utilizar de tal didática como agora com uso 
desta ferramenta. 

 

Portanto, depende de como a didática será encaminhada, se for como tarefa 

para casa, o professor deve verificar se todos os alunos terão acesso. Nas escolas 

estaduais pesquisadas no município de Inhumas-GO, o laboratório de informática 

encontra-se desativado, assim a pesquisa é indicada apenas como atividade 

extraclasse. 
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Uma metodologia citada é o trabalho de campo que, conforme Morais e Lima 

(2018), recebe outras terminologias como: pesquisa de campo, estudo do meio, 

excursão técnica, que são conhecidos como método, metodologia, procedimento de 

ensino, proposta metodológica e outros. Para Morais e Lima (2018), o trabalho de 

campo é um importante referencial para a ampliação do conhecimento geográfico. 

Esta proposta metodológica será tratada mais adiante. 

A maquete, de acordo com Luz e Briski (2011), além de representar o espaço 

geográfico, auxilia o aluno na percepção do abstrato no concreto, pois a imagem 

representada pode ser vista de maneira tridimensional, o que facilita a visualização 

dos componentes físico-naturais, como o relevo, a vegetação, o clima e a água. 

Portanto, ao construir um modelo, o aluno também passa a ter noções práticas de 

cartografia, proporção, orientação, localização, relação dos fenômenos físico-

naturais e sociais na modificação do espaço geográfico (LUZ E BRISKI, 2011). 

Sobre o vídeo, Borges Neto e Vlach (2015) afirmam que na atualidade o 

recurso tem ganhado maior espaço, podendo ser utilizados em uma aula, pelo 

celular, pelo computador na escola ou em outro local, contribuindo com os estudos 

nas diversas áreas do conhecimento. Em Geografia, vídeos contendo mapas 

estáticos e interativos, esquemas, infográficos estáticos e interativos, filmes/trechos 

de filmes e documentários, curta-metragem, animação, palestra, reportagem, 

videoaula são benéficos se contextualizados aos temas, conceitos, periodizações e 

configurações espaciais que se pretende trabalhar com os alunos (BORGES NETO 

E VLACH, 2015). 

Dessa forma, é possível perceber que qualquer recurso utilizado na sala de 

aula para ensinar o componente físico-natural vegetação é viável, desde que 

planejado de acordo com o assunto a ser trabalhado, disponibilidade de materiais e 

condições das escolas. 

Outra questão direcionada aos professores foi quais disciplinas trabalham 

com o conteúdo de vegetação na EB, além da Geografia. Todos os professores 

responderam a disciplina de Ciências e justificaram: 

 
Na disciplina de Geografia é trabalhada as características físicas dos 
lugares, portanto o tema, no caso da vegetação, é exposto de forma 
detalhada para a melhor compreensão da dinâmica da natureza. Professora 
A. 
O direcionamento geográfico dado durante as aulas de Geografia. 
Professora B.  
Na minha unidade escolar trabalhamos de forma multidisciplinar. Professora 
C. 
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Em Geografia faz o estudo observando o clima e o solo da vegetação. 
Professora D  
A diferença é que em ciências se trabalha o ecossistema no todo e 
Geografia é voltado para a vegetação. Professora E. 
 

Os professores perceberam, com essa questão, que há diferenças em 

trabalhar com o tema na disciplina de Geografia e em Ciências. Porém, não 

enfatizaram que na Geografia não estudamos a vegetação de forma isolada e sim 

fazendo a integração com os demais componentes físico-naturais do espaço 

geográfico, e com a forma como a sociedade ocupa de forma desigual este espaço. 

Na disciplina de Ciências a vegetação é vista como organismo, e estuda as suas 

especificidades como a flor, a folha, o fruto, o caule e a raiz.  

Desse modo, considerando o ensino do componente vegetação na disciplina 

de Geografia, indagou-se sobre quais propostas os professores tem para ensinar a 

vegetação? E, de forma mais específica, o Cerrado?  

A Professora A respondeu que, além do livro didático e mapas, utiliza 

imagens e vídeos, que tem como objetivo criar condições para o conhecimento 

acerca da realidade dos alunos. 

A Professora B considera que no 6º ano tem como foco a inter-relação entre 

os elementos naturais e suas influências na formação de vegetações, e o ensino 

desse componente é abordado de forma mais breve. Dessa forma, ela apresentou 

as características principais que ela traz para a abordagem do conteúdo a partir do 

uso de gráficos, tabelas, mapas e imagens. Expressou, ainda, que trabalha a partir 

de sugestões de temas de pesquisas para os alunos, uso de vídeos, e leitura de 

livros. 

A Professora C sugeriu o trabalho de campo, pois segundo ela o aluno só 

aprende aquilo que vivencia. Sobre o Cerrado ressalta que este é um domínio que 

necessita ser valorizado dentro das unidades escolares, e isto só será possível 

através das aulas sobre conscientização, e de vivências do discente com o 

conteúdo.  

A Professora D ressaltou que o conteúdo ensinado sobre vegetação é 

ensinado de acordo com a região que está sendo trabalhada. Enquanto a Professora 

E sugeriu o trabalho de campo.   

Diante das sugestões apresentadas pelos docentes, sobre os recursos e 

metodologias utilizados ou que poderiam ser utilizados, procurou-se juntamente com 
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eles apresentar uma proposta para o ensino da vegetação como um componente 

físico-natural do espaço geográfico no município de Inhumas-GO. 

Como dois professores entrevistados destacaram o trabalho de campo 

iremos, no próximo item, entender como essa metodologia tem sido utilizada na EB, 

procurando ampliar o conhecimento geográfico. 

 

3.2 O Trabalho de campo como metodologia de ensino 

 

O trabalho de campo, como foi expresso anteriormente, trata-se de uma 

importante metodologia para a ampliação do conhecimento geográfico. Conforme 

Sacramento e Souza (2018), esse tema é muito importante para a Geografia, pois 

desde os primórdios dessa ciência já se utilizava dessa prática fundamental para o 

conhecimento espacial dos lugares. 

Para Neves (2015, p. 15), “os trabalhos de campo constituem uma 

metodologia que engloba a observação, a análise e a interpretação de fenômenos 

no local e nas condições onde eles ocorrem naturalmente”. Se tratando de uma 

metodologia que auxilia no ensino de vários conteúdos e, principalmente, no 

entendimento do espaço geográfico, Sacramento e Souza (2018, p. 123) expressam 

que: 

 
O trabalho de campo como instrumento/metodologia é parte indissociável de 
uma disciplina. Por meio dele é possível descrever, perceber e analisar 
elementos e fenômenos espaciais que contribuem para a interpretação de 
uma dada realidade. É o que permite a construção do conhecimento, de 
forma que as pessoas possam compreender e criticar a leitura dos 
diferentes lugares. 

 

Essa proposição metodológica pode ser utilizada por diversas áreas do 

conhecimento, aplicada tanto ao ensino quanto à pesquisa, e ser realizada desde a 

educação infantil até os cursos de graduação e pós-graduação (NEVES, 2015).  

Desse modo, considerando o trabalho de campo na Geografia Acadêmica e na 

Geografia Escolar, Sacramento e Souza (2018, p. 126) relatam que: 

 
A maneira como as práticas em campo são conduzidas e objetivadas varia 
de proposta para proposta, segundo os referenciais teórico, conceitual, 
pedagógico e cultural que regem cada prática de campo, a ser definida pelo 
professor e/ou pesquisador. Isso significa dizer que a prática pedagógico-
didática preparada e orientada para o campo, para o estudo geográfico a 
ser realizado in loco, reflete, por meio do tipo de trabalho de campo, uma 
concepção de ensino e de Geografia. 
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Portanto, o trabalho de campo não deve ser conduzido aleatoriamente e não 

ser confundido como uma excursão de turismo, mas deve ter objetivos claros, pois 

deve ser conduzido a fim de produzir conhecimentos. Conforme Alentejano e Rocha-

Leão (2006, p. 57), “fazer trabalho de campo representa, portanto, um momento do 

processo de produção do conhecimento que não pode prescindir da teoria, sob pena 

de tornar-se vazio de conteúdo, incapaz de contribuir para revelar a essência dos 

fenômenos geográficos”.  

Desse modo, não se pode apenas observar a paisagem, mas a partir dela 

entender a dinâmica do espaço geográfico, levando a teoria para a prática em 

campo, na perspectiva de que ela possa mediar os conceitos geográficos 

(ALENTEJANO E ROCHA-LEÃO, 2006). Na perspectiva do trabalho de campo 

aplicado ao ensino, cabe ao professor, segundo Sacramento e Souza (2018, p. 142), 

 
[...] desenvolver a consciência espacial do aluno. Por meio dos conceitos 
básicos das disciplinas físico-naturais, propicia a construção do 
conhecimento voltado para uma discussão da vida cotidiana. Conceitos 
esses complexos, mas que, ao se desenvolver um olhar inicial, trazem 
questões básicas de relevo, de solo, de bacia hidrográfica, de drenagem, 
vertente, áreas de riscos socioambientais e outros que fazem parte de um 
determinado espaço-temporal com suas características, contextos e escalas 
geográficas.  

 

Desse modo, cabe ao professor de Geografia fazer com que o aluno entenda 

de forma integrada os componentes físico-naturais, compreendendo que o ensino 

destes não deve ser fragmentado e que o trabalho de campo é essencial para 

visualizar essa integração. 

Morais e Lima (2018) consideram que é papel do professor conduzir o ensino 

com a intenção de que os alunos compreendam a realidade vivida por eles, sob a 

perspectiva do espaço geográfico. 

Tendo em vista a importância do trabalho de campo, tanto na Geografia 

Acadêmica como na Geografia Escolar, ressalta-se também a necessidade da 

realização da metodologia com os professores da EB por vias de formação 

continuada, como os cursos, oficinas e outros. Neves (2015) aborda as 

possibilidades e limites do trabalho de campo na EB, conforme o quadro 13, a 

seguir: 
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Quadro 13 – Possibilidades e limites da utilização de trabalhos de campo nas aulas 
de Geografia da Educação Básica, 2015. 

Possibilidades  Limites  

● Superação da ênfase nos 

conteúdos conceituais; 

● Maior significação dos conteúdos 

estudados;  

● Desenvolvimento e aprimoramento 

da linguagem cartográfica; 

● Abordagem interdisciplinar do 

conhecimento; 

●  Exploração de ambientes próximos 

da escola;  

● Desenvolvimento de trabalhos de 

campo em diferentes momentos 

didáticos. 

● Falta de conhecimento pedagógico; 

● Estrutura curricular; 

● Tempo Recursos disponíveis. 

Fonte: Neves (2015). 

 

 Desse modo, as possibilidades é a de que todos se conscientizem sobre a 

potencialidade dessa metodologia para contribuir com a construção do 

conhecimento, auxiliando no entendimento do conteúdo geográfico, desenvolvendo 

a linguagem cartográfica e também a exploração de lugares próximos a escola.  

E quanto aos limites, além dos pontuados por Neves (2015), tem-se ainda a 

falta de interesse de algumas escolas ou até mesmo da Secretaria de Educação que 

não permitem a saída do aluno da escola. 

Em relação ao cotidiano do aluno que é repleto de referências sobre os 

componentes físico-naturais, deve-se compreender porque a escola localiza em 

determinado local, ou mesmo a casa ou o bairro. É preciso demonstrar que possui 

uma evolução do relevo, das rochas e dos solos e que a sociedade é estruturada em 

classes sociais, desse modo, estabelece uma dinâmica nos processos existentes ou 

criando outros (MORAIS, 2011). 

É importante compreender tais processos e relacioná-los com o cotidiano do 

aluno, cabe aos professores dominar o conhecimento pedagógico do conteúdo, 

(SHULMAN, 2014). Pois, não basta que o professor tenha sua formação concluída, é 

necessário aperfeiçoar continuadamente seus conhecimentos. 
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Mas, quando é possível a realização do trabalho de campo é necessário 

planejar todas as atividades para que essa metodologia não se torne apenas um 

passeio vago e sem objetivos. Para isso, Neves (2015) elaborou as seguintes etapas 

para o desenvolvimento do trabalho de campo, quadro 14: 

 

Quadro 14 – Atividades desenvolvidas em cada uma das etapas de construção de 
um trabalho de campo, 2015. 

ETAPAS ATIVIDADES 
1ª - Planejamento e organização ● Preparação técnica; 

● Elaboração do programa de trabalho 

e efetivação de providências 

administrativas; 

● Seleção e preparação do material de 

campo. 

2ª – Realização ● Observação; 

● Registro; 

● Inquérito geográfico e entrevistas; 

● Coleção e preparação de amostras; 

● Terminação do trabalho de campo; 

● Reconhecimento geográfico de 

avião. 

3ª - Relato de campo ● Tipos de redação; 

● Detalhamento das informações; 

● Estruturação do relatório de campo; 

● Coerência e padronização; 

● Revisão do texto; 

● Figuras e ilustrações, bibliografia e 

anexos. 

Fonte: Neves (2015). 

 

De acordo com Neves (2015), essas etapas consistem na construção de um 

trabalho de campo, mas cabe ao professor julgar pertinente a utilização dos meios 

apresentados para a realização do trabalho de campo no ensino básico.  

O pré-campo visa o planejamento do trabalho de campo, que pode começar 

com levantamento bibliográfico, definição de um roteiro, pontos de referência, 

apresentação dos roteiros, demarcação dos pontos para análise, tempo de 
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permanência no local, escolha do objeto a ser estudado e a importância do estudo 

proposto (MORAIS e LIMA, 2018).   

O pós-campo é voltado às discussões, às problematizações e à construção 

do conhecimento. Pode ter resultados de diversas maneiras, como relatórios, 

artigos, maquetes e outros (SILVA; SILVA e VARJÃO, 2010). Portanto, o professor 

também pode fazer suas adequações conforme a necessidade do que quer exigir 

em determinada atividade. No próximo item discutiremos o trabalho de campo 

realizado com os professores de Inhumas-GO.  

   

3.3 O Trabalho de campo no município de Inhumas-GO 

 

A proposta metodológica escolhida para apresentar o componente físico-

natural vegetação do município de Inhumas-GO junto aos professores de Geografia 

foi o trabalho de campo. Este decorreu nas seguintes etapas: o pré-campo, o campo 

e o pós-campo. 

O pré-campo foi realizado após os estudos dos trabalhos de Morais; Alves e 

Ascenção (2018), Oliveira (2014) e Ribeiro e Walter (2008), foi pensado em uma 

proposta de trabalho de campo, com o intuito de identificar a vegetação de Inhumas 

e apresentá-la aos professores de Geografia da EB da REE do município.  

A partir desses estudos foi necessário compreender como os componentes 

físico-naturais do espaço geográfico compõem a vegetação local. Para tanto, foi 

confeccionado mapas de localização, rede de drenagem, geologia, geomorfologia, 

altimetria, solos e vegetação. Também foi necessário escolher um local no município 

de Inhumas para a realização do trabalho de campo, em que pudéssemos visualizar 

diferentes formações vegetais.  

A partir disso, decidiu-se que o trabalho de campo seria realizado em uma 

área particular localizada na Rodovia GO-070 - Km 43 - Saída p/ Itauçú - Inhumas -

Goiás. Foi realizada uma visita pré-campo no local (sem os professores), para 

planejar o trabalho de campo e a realização de uma oficina. Desse modo, foi 

possível tirar fotos da vegetação e selecionar o trajeto que seria realizado, 

posteriormente, com os professores. 

No local foi possível constatar, através da observação, dois tipos de 

vegetação, na classificação de Ribeiro e Walter (2008), ambas estão inseridas na 

formação florestal, sendo a mata de galeria e a mata seca decidual. 
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Depois desse planejamento, voltamos a procurar os professores de Geografia 

da EB da REE do Estado de Goiás da cidade de Inhumas, com o intuito de 

conquistar a participação deles no trabalho de campo e na oficina.  

O convite foi realizado a cinco professores, mas como todos estavam 

envolvidos em demandas da escola como avaliações e entrega de notas, não foi 

possível a realização do trabalho de campo na primeira data proposta, no terceiro e 

quarto bimestre de 2018. Somente no primeiro bimestre de 2019, após o retorno dos 

professores das férias escolares, depois de consultá-los, decidiram participar em um 

sábado de manhã, pois durante a semana estavam envolvidos com os 

planejamentos e novas demandas da CRECE de Inhumas. 

O campo foi realizado no dia 02 de fevereiro de 2019, no local previsto. Dos 

cinco professores convidados, compareceram três, um professor justificou que não 

poderia participar, por não estar em Inhumas na data, e o outro não respondeu 

nosso contato. Contamos também com a participação de duas monitoras, ambas 

professoras de Geografia da Rede Municipal de Goiânia. E outra professora que 

atuou na Rede Estadual de Goiás de Bela Vista de Goiás nos auxiliou na realização 

do trabalho de campo e da oficina.  

Para a realização do trabalho de campo foi elaborado um roteiro estruturado 

da seguinte forma, quadro 15: 

 

Quadro 15 – Roteiro do Trabalho de campo e Oficina, 2019. 

Dia: 02/02/2019 

Saída: 8 horas 

Horário de saída para o percurso dos pontos: 9 horas. Duração: 1 hora 

Horário da oficina: 10 horas. Duração: 2 horas  

Lanche: às 10 horas 

Retorno: 12 horas 

Objetivo: Identificar a vegetação do município de Inhumas e apresentá-la aos 

professores de Geografia da EB da REE do Estado de Goiás do município de 

Inhumas.  

Vestimentas: camisa de manga comprida, calça, chapéu ou boné, tênis. 

Material: kit com prancheta, caneta, mapa de localização do local do campo (figura 

5), figura da fitofisionomia do Cerrado e folha para anotação, para cada participante; 

Chave de identificação da fitofisionomia do Cerrado; textos sobre o Cerrado e 
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trabalho de campo; celular ou máquina fotográfica; computador, data-show, protetor 

solar e repelente.  

 

Percurso do trabalho de campo 

Foram demarcados três pontos para o percurso do trabalho de campo, sendo 

um na Mata seca decídua, outro na trilha da Colina e por último na Mata de Galeria.  

Ponto1 – Mata seca decídua 

No primeiro ponto foi possível visualizar a Mata Seca que, conforme a 

classificação de Ribeiro e Walter (2008), pertence a formação florestal e pelas suas 

características denomina-se mata seca decídua, conforme Figura 20. 

 

Figura 20 – Mata Seca Decídua na estação chuvosa, Inhumas-GO, 2019. 

 

                Fonte: OTTO, C. S. Trabalho de Campo, 2019.  

 

Pedimos para os professores que observassem essa vegetação e 

questionamos sobre a formação vegetal. Essa vegetação é a mesma desde a parte 

baixa até o topo, ou seja, em toda a altitude do relevo? Existe só um tipo de 

vegetação no município? Que domínio morfoclimático pertence o município de 

Inhumas? A partir desses questionamentos os professores fizeram suas anotações e 

seguimos para o próximo. 
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Ponto 2 – Trilha da Colina 

 

Nesse ponto, adentrando na mata seca, podemos perceber a exuberância da 

vegetação na estação chuvosa. Nota-se que a maioria das árvores é de médio porte, 

não ultrapassando 25 m de altura, todas as folhas estão bem verdes, há uma 

presença considerável de herbáceas, os dosséis das árvores quase se encontram, 

conforme pode ser visualizado na Figura 21. 

 

Figura 21 – Interior da Mata Seca Decídua na estação chuvosa, Inhumas-GO, 2019. 

 
                     Fonte: OTTO, C. S. Trabalho de campo, 2019. 

 

Ao percorrer a trilha percebemos que os professores faziam pausas para tirar 

fotos e também comentavam sobre algumas espécies de plantas conhecidas, como 

a samambaia.  

Com a estabilidade das chuvas em fevereiro, observa-se uma regeneração de 

espécies vegetacionais, que não se via na estação anterior. Porém, observa-se uma 

mata mais fechada e uma menor difusão da luz solar. 

 

Ponto 3 – Mata de Galeria 

 

 Depois de terminar a trilha todo o grupo seguiu para observar a Mata de 

Galeria, sabe-se que essa formação florestal, mesmo estando próxima ao curso 

d’água, não é considerada Mata Ciliar, porque o canal de drenagem é bem estreito,  
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permitindo que as copas das árvores se encontrem, e isso é o que determina sua 

classificação. Figura 22: 

 

Figura 22 – Mata de Galeria, Inhumas-GO, 2018. 

 
Fonte: SOUZA, C. L. F. de. Trabalho de campo, 2018. 

 

Terminado o percurso concluímos que a vegetação do município de Inhumas 

é completamente diferente da que observamos na Formação Savânica, com árvores 

baixas, tronco tortuosos e raízes profundas, o que comumente aparece nos livros 

didáticos, conforme discutido anteriormente. Durante o percurso foi demonstrado 

como a Mata Seca é diferente em relação ao Cerrado (sentido restrito), percebe-se 

que algumas árvores possuem raízes expostas, além de apresentar caules 

retilíneos, folhas lisas e brilhantes. 

Com o pós-campo teve-se o intuito de realizar uma oficina que se consolida 

em uma reunião de um pequeno número de pessoas, que tem interesses comuns, 

visando estudar e trabalhar para o conhecimento de um tema (ANASTASIOU e 

ALVES, 2006). 

 Para a realização da oficina contamos com a fala de duas monitoras4 que 

auxiliaram na exposição do conteúdo sobre os componentes físico-naturais do 

espaço geográfico (Monitora 1) e sobre o Cerrado como domínio morfoclimático 

(Monitora 2), utilizando o recurso data-show. 

                                                 
4
 Mestrandas do Programa de Pós-Graduação em Geografia que trabalham com os componentes 

físico-naturais. 
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A oficina foi realizada com a apresentação de três temas: primeiro os 

componentes físico-naturais, segundo o Cerrado e a vegetação do município de 

Inhumas e terceiro propostas metodológicas para o ensino de vegetação. 

Na oficina, primeiramente foi falado do componente vegetação relacionando 

com os demais componentes físico-naturais: rocha, relevo, solo, clima e água  

(Organograma 3). Conforme Morais e Lima (2018, p. 102), “os componentes do 

espaço geográfico precisam ser pensados a partir da relação que eles estabelecem 

uns com os outros”. Desse modo, é preciso compreender a integração dos 

componentes que levam a entender a vegetação de determinado local. 

 

Organograma 3 – Os componentes físico-naturais, com ênfase na vegetação, 2019. 

 
                     Elaboração: Souza, C. L. F. de. 2019. 

 

A partir dos componentes observados foi possível verificar com os 

professores as características de cada um deles - solos, relevo, clima, rede 

hidrográfica e vegetação - no local do trabalho de campo. E percebe-se que a 

vegetação é o resultado das interações desses componentes físicos e também dos 

sociais.  

A vegetação observada classificamos como formação florestal do tipo mata 

seca, e subtipo mata seca decídua, que encontra-se nos pontos mais altos do 

município de Inhumas, variando de 800 a 1.000 m de altitude, com formação 

geológica provinda de ortogranulitos. O solo predominante é o argilossolo vermelho 

amarelo com presença de altos teores de alumínio. O relevo se classifica como 

homogêneo convexo, sendo bastante movimentado, e o clima corresponde ao 

tropical semiúmido, com duas estações definidas, uma seca e outra chuvosa. A Mata 
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de Galeria Inundável provém de toda integração mencionada, mas se encontra em 

relevo plano. O curso d’água é o Córrego das Lajes que é um dos afluentes do rio 

Meia Ponte que pertence a Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba. 

Nesse período os professores faziam anotações sobre os componentes físico-

naturais do espaço geográfico, e não fizeram perguntas a respeito. 

No segundo momento foi abordado o Cerrado e a vegetação do município de 

Inhumas e questionado se eles consideravam como domínio morfoclimático ou 

bioma. Os três professores responderam que utilizam o termo domínio 

morfoclimático, justificando que no currículo da REE de Goiás também é utilizado 

dessa forma. 

Foi apresentada a figura sobre as fitofisionomias do Cerrado e a chave de 

identificação (quadro 15). A chave de identificação elaborada por Ribeiro e Walter 

(2008) visa a identificação dos tipos fitofissionômicos do Cerrado. Desse modo, 

pedimos para os professores identificarem em qual classificação pertencia a 

vegetação do local visitado no município de Inhumas-GO. 

 
Quadro 15 – Chave de Identificação para vegetação, Inhumas-GO, 2019. 

 
Legenda:        Mata Seca Decídua           Mata de Galeria Inundável           Vegetação não encontrada 

 
1Formação florestal, estrutura de mata. 
Presença de árvores dicotiledôneas ou 
palmeiras. Dossel predominantemente contínuo, 
cobertura média de 50% a 95% (2) 

12 Cobertura arbórea inferior a 50%. Altura 
média do estrato arbóreo de 2 m a 6 m. Nunca 
forma dossel contínuo, estrato arbóreo com 
indivíduos predominantemente tortuosos (13)  

1’ Formação savânica ou campestre (9) 12’ Cobertura arbórea de 50% a 70%. Altura 
média do estrato arbóreo com indivíduos eretos 
e tortuosos (Cerrado Denso) 

2 Floresta associada a um curso de água 
definidos (3) 

13 Cobertura arbórea de 5% a 20%. Estrato 
arbóreo pouco denso de 2 m a 4 m (14) 

2’ Floresta sem associação com curso de água 
definidos (5) 

13’ Cobertura arbórea de 20% a 50%. Estrato 
arbóreo destacado. Altura média do estrato 
arbóreo de 3 m a 6 m (Cerrado Típico) 

3 Mata que acompanha córregos ou rios de 
pequeno porte. Forma galeria sobre o curso de 
água. Geralmente circundada por faixas de 
vegetação não florestal. Árvores eretas; altura 
média 20 m a 30 m. Estrato arbóreo perenifólio 
ou com pouca caducifólia. Cobertura arbórea de 
70% a 95% (4) 

14 Árvores e arbustos crescem sobre os solos 
com pouca profundidade, mas com ausência de 
afloramentos de rocha. Flora típica do Cerrado 
(Cerrado Ralo) 

3’ Mata que acompanha rios de médio e grande 
portes. Não forma galeria sobre o curso de água. 
Geralmente com transição discreta para outras 
fisionomias florestais. Árvores 
predominantemente eretas; altura média de 20 m 
a 25 m. Estrato arbóreo com diversos graus de 
caducifilia na estação seca. Cobertura arbórea 
de 50% a 90% (Mata Ciliar)  

14’ Árvores e arbustos crescem em locais onde 
há afloramentos de rocha característicos, com 
pouco ou nenhum solo. Flora com elementos 
característicos, adaptada ao ambiente rupícola 
(Cerrado Rupestre)  

4 Mata onde o nível freático não está próximo à 15 Flora arbórea com a presença marcante do 
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superfície do terreno na maior parte dos trechos, 
o ano todo, mesmo na estação chuvosa. 
Apresenta longos trechos com topografia 
acidentada, e uns poucos locais planos. Possui 
boa drenagem. Presença de muitas leguminosas 
arbóreas (Mata de Galeria não-inundável). 

buriti Mauritia flexuosa, em terrenos mal 
drenados (16) 

4’ Mata onde o nível freático está próximo ou 
sobre a superfície do terreno na maior parte dos 
trechos, o ano todo, mesmo na estação da seca. 
Apresenta longos trechos com a topografia 
plana, e poucos locais acidentados. Drenagem 
deficiente. Presença de poucas espécies de 
leguminosas arbóreas (Mata de Galeria 
Inundável)   

15’ Flora arbórea formada por diversas espécies. 
Árvores agrupadas em locais específicos do 
terreno, geralmente em ligeiras elevações, 
murundus, onde o solo possui melhor drenagem 
(Parque de Cerrado) 

5 Floresta composta por diversas espécies, 
principalmente dicotiledôneas (6)  

16 Os buritis não formam dossel e crescem em 
meio a um agrupamento mais ou menos denso 
de espécies arbustivo-herbáceas. Cobertura 
arbórea de 5% a 10%. Os buritis concentram-se 
em locais de linha de drenagem mal definidas, 
com campestres associadas de maneira 
característica (Vereda) 

5’ Floresta com predomínio total de palmeiras do 
gênero Mauritia, em terrenos mal drenados, sem 
curso de água ou linha de drenagem claramente 
definida. Presença insignificante de 
dicotiledôneas. Cobertura arbórea de 60% a 
80%, formado em dossel contínuo. Sem formas 
campestres associadas (Palmeiral - Buritizal) 

16’ Os buritis formam um dossel descontínuo e 
crescem espalhados sobre um campo 
graminoso. Cobertura arbórea de 40% a 70%. 
Os buritis distribuem-se pelo terreno onde não 
existem linhas de drenagem definidas Pameiral 
(Buritizal) 

6 Estrato arbóreo com indivíduos 
predominantemente eretos. Apresenta diversos 
graus de caducifólia na estação seca. Altura 
média de 15 m a 25 m. Cobertura arbórea 
variável de 50% (ou menos) a 95%. Flora 
essencialmente com espécies de Mata (7) 

17 com arbustos ou poucas arvoretas isoladas 
(18) 

6’ estrato arbóreo com indivíduos tortuosos e 
eretos. Poucas espécies com caducifólia na 
estação seca. Altura média de 8 m a 15 m. 
cobertura arbórea de 50 % a 90%. Flora com 
elementos de Cerrado (sentido restrito) e de 
Mata (Cerradão) 

17’ Sem arbustos ou arvoretas (21) 

7 Presença de espécies sempre-verdes e 
caducifólias, variando  consideravelmente a 
cobertura arbórea entre a estação da seca e a 
chuvosa (8)  

18 Arbustos crescem em áreas com solo, e não 
em afloramentos de rocha. Flora com elementos 
de Cerrado, sentido restrito (19) 

7’ Predomínio de espécies sempre-verdes, 
pouco variando a cobertura arbórea ao longo do 
ano (Mata Seca Sempre-Verde) 

18’ Arbustos crescem diretamente nas fendas de 
afloramentos de rocha, em trechos com pouco 
ou nenhum solo. Flora característica com muito 
endemismos (Campo Rupestre) 

8 Presença equilibrada de espécies sempre-
verdes e caducifólias. Cobertura arbórea 
raramente inferior a 50% na estação seca (Mata 
Seca Semidecídua) 

19 Terrenos mal drenados ou bem drenados 
apenas com ligeiras elevações concêntrica (20) 

8’ Predomínio total de espécies caducifólias. 
Cobertura arbórea inferior a 50% na estação 
seca. Geralmente em áreas com afloramentos 
de rocha ou solos calcários (Mata seca Decídua) 

19’ Somente terrenos bem drenados (Campo 
Sujo Seco) 

9 Estrutura de savana. Flora predominantemente 
arbórea arbustiva, espalhada sobre o estrato 
herbáceo, que pode ser destacado. Cobertura 
arbórea de 5% a 70%. Dossel se presente, 
geralmente contínuo (10) 

20 Somente solos mal drenados (Campo Sujo 
Úmido) 
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9’ Estrutura de campo Flora predominante 
herbáceo-arbustiva. Cobertura arbórea ausente 
ou sem destaque (17) 

20’ Solos mal drenados com elevações do 
terreno, murundus, bem drenados (Campo Sujo 
com Murundus) 

10 Apenas terrenos bem drenados (11) 21 Terrenos mal drenados ou bem drenados 
apenas em ligeiras elevações concêntricas (22) 

10’ Em terrenos mal drenados, ou terrenos mal 
drenados com locais bem drenados (15) 

21’ Somente terrenos bem drenados (Campo 
Limpo Seco) 

11 Flora arbórea composta por diversas 
espécies , principalmente dicotiledôneas (12) 

22 Somente solos mal drenados (Campo Limpo 
Úmido)  

11’ Flora arbórea com predomínio total de uma 
única espécie de palmeira, dos gêneros 
Acrocomia ou Attalea ou Syagrus. Presença 
insignificante de dicotiledôneas Palmeiral 
(Macaubal, Babaçual, Guerobal) 

22’ Solos mal drenados com elevações do 
terreno, murundus, bem drenados (Campo 
Limpo com Murundus) 

Fonte: Ribeiro e Walter (2008). 
 

A atividade foi descontraída e de grande aprendizado, porém os participantes 

ficaram em dúvida quando foi identificado a mata seca decídua, questionaram: 

“Como? Se está tudo verde?” – Professora E, “Porque ficou assim?” – Professora A, 

Como já havia sido realizada uma visita anteriormente, no mês de outubro em que 

predominava o final da estação seca, utilizamos fotos tiradas nesse período, para 

que os professores pudessem visualizar as diferentes manifestações dessa 

vegetação, conforme a Figura 23. 

 
Figura 23 – Mata Seca Decídua na estação seca, Inhumas-GO, 2018. 

 
                Fonte: SOUZA, C. L. F. de. Trabalho de campo, 2018. 
 

Na estação seca há uma significativa diminuição das folhas das árvores, pois 

nessa época elas caem, devido as espécies caducifólias, podendo atingir de 35% 

até 15% da cobertura arbórea. Trata-se de uma das características da Mata Seca 

Decídua (Figura 24).  



127 
 

 
 

Figura 24 – Interior da Mata Seca Decídua, na estação seca, Inhumas-GO, 2018. 

 
                     Fonte: SOUZA, C. L. F. de. Trabalho de campo, 2018. 

 

No período que foi realizado a primeira trilha (outubro) a vegetação estava 

começando a se revigorar devido as primeiras chuvas, mas foi possível perceber 

que o Sol penetrava em toda a mata, e havia ainda grande quantidade de 

serrapilheira, Figura 25: 

 
Figura 25 – Mata Seca Decídua, na estação seca, Inhumas-GO, 2018. 

 
              Fonte: SOUZA, C. L. F. de. Trabalho de campo,  2018. 
 

De acordo com as duas estações mais marcantes no Estado de Goiás: verão 

quente e úmido e o inverno seco e frio, essa formação florestal fica bastante 

diferenciada na estação chuvosa, Figura 26. 
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Figura 26 – Mata Seca Decídua, na estação chuvosa, Inhumas-GO, 2019. 

 
                  Fonte: OTTO, C. S. Trabalho de campo, 2019. 

 

Uma característica dessa formação florestal que podemos perceber é que na 

mata seca e na mata de galeria as árvores são mais altas, retilíneas de folhas lisas e 

brilhosas e suas raízes são rasas, Figura 27: 

 
Figura 27 – Raízes expostas na Mata Seca Decídua, Inhumas-GO, 2018. 

 
        Fonte: SOUZA, C. L. F. de. Trabalho de campo, 2018. 

 
O que surpreendeu os professores foi o fato de não imaginarem classificar a 

vegetação local dessa forma, pois consideravam a vegetação do Cerrado distante 

do município, devido ao porte de algumas árvores. Figura 28: 
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Figura 28 – Árvore de maior porte na Mata Seca Decídua Inhumas-GO, 2018. 

 
         Fonte: SOUZA, C. L. F. de 2018. 

 

A partir desse trabalho de campo procuramos entender algumas estratégias 

utilizadas no estudo da espacialização da vegetação, e, a partir disso, incentivar os 

professores a realizar a metodologia com seus alunos. Uma técnica utilizada é a 

observação, que conforme Cavalcanti (2012a, p. 182): 

 
A observação é uma atividade seletiva, pois depende de requisitos do 
observador. A seleção de elementos, por exemplo, é feita com base em 
instrumentos conceituais e na sensibilidade e curiosidade de quem observa. 
Trata-se de uma habilidade que pode ser desenvolvida na escola, e 
particularmente na Geografia, que tem mais formas espaciais (paisagem) 
um primeiro nível de análise do próprio espaço. É importante, para que essa 
habilidade seja desenvolvida, que o aluno possa descrever aquilo que 
observa (...), possa ouvir o que os outros observam – e que possam juntos 
questionar o que viram na paisagem e o que não viram ou que só alguns 
não viram - e que possa enfim, refletir sobre o que foi individual e 
coletivamente observado. 
 

Desse modo, percebemos a importância da observação no trabalho de campo 

e em outras atividades que auxiliam no conhecimento geográfico, pois tem-se o 

intuito de gerar questionamentos e reflexões do que foi observado.    

Para Furlan (2015), a observação é o passo inicial para conhecer melhor a 

área de estudo, antes de propor qualquer procedimento para o trabalho de campo e 

o levantamento de informações. Para isso, é necessário observar atentamente a 

vegetação presente, caracterizando-a quanto a sua estratificação (árvore, arbustos e 

gramíneas), fisionomia e densidade. O terceiro momento da oficina segue no 

próximo item. 
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3.4 Proposições metodológicas para o ensino de vegetação município de 

Inhumas-GO 

 

O terceiro momento da oficina foi propor o trabalho de campo para ensinar o 

componente vegetação, que depois de realizado pudesse ser adotado como mais 

uma metodologia a ser utilizada com os alunos nas aulas de Geografia. Porém, foi 

relatado que, atualmente, os professores não podem sair com os alunos para 

trabalho de campo. “Eles não podem nem sair da sala de aula”, compartilhou a 

Professora E. Desse modo, elas relataram que utilizam de exemplos como: “Quem 

aqui já viu quando vamos a Goiânia do lado direito tem um lago, lá é uma vereda 

que foi represada”. A Professora B sempre pergunta os lugares que os alunos 

conhecem para falar sobre a vegetação.  

Uma metodologia comentada também foi o uso de imagens utilizando o data-

show. Elas concordaram com a utilização do recurso, mas a Professora E destacou: 

“tem que ser assim mesmo, porque na escola o laboratório de informática não 

funciona”. Então, sugerimos um trabalho de campo em que o próprio professor 

possa realizá-lo, fazendo vídeos, fotos para depois mostrar em sala de aula.  

A Professora E relatou ainda que “antes era diferente, já levei muito meus 

alunos para plantarem mudas nativas do Cerrado e proteger os cursos d’água, era 

um projeto desenvolvido pela escola”. A maioria das escolas de Inhumas-GO 

participavam de um projeto para recompor a Mata Ciliar do Rio Meia Ponte, mas 

hoje não tem projetos assim.  

A Professora A ressaltou que “no conteúdo de 6º ano fala muito de paisagem 

natural e modificada, na escola trabalhamos com paisagismo relacionando a 

vegetação com o solo, e sempre digo para meus alunos a se atentarem para 

observar a paisagem”. Como a escola em que ela trabalha é integral há projetos 

diferenciados das demais escolas públicas que os outros professores lecionam. 

Em relação a vegetação do município, quando trabalhado em sala de aula 

pelos professores, foi frisado para indagar ao aluno o que ele observa de vegetação 

a sua volta, ou quando viaja para outros lugares, e até pedir que façam um croqui do 

que visualizou. E ainda sugerimos a trabalhar com: 

•  Entrevista: um olhar sobre meu bairro;  

• Transformação no espaço geográfico: representação através de desenho;  

• Análise e discussão do texto: paisagem construída;  
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• Roda de conversa;  

• Leitura de imagens: diferentes tipos de paisagens e produção de mapa 

conceitual;  

• A Música;  

• Percepção da paisagem (visão, audição, tato, olfato, paladar);  

• Fotografias. 

 

Uma boa maneira de trabalhar com fotografia é fazendo comparação de 

temporalidades diferentes. Nesse caso, se aluno mora no município há muitos anos 

pode ser proposto que leve fotos para escola ou pesquise fotos antigas do 

município, como exemplo da Figura 29: 

 

Figura 29 – Palácio Municipal atualmente o TRE, Inhumas-GO, 1956. 

 
                Fonte: IBGE (1958). 

 

Outra proposta é pedir aos alunos para observar como era a vegetação do 

município em determinada época e como é nos dias de hoje. Para isso, os alunos 

também podem levar fotos registradas da cidade atual e fazer a comparações 

(Figura 30). Nessa perspectiva vão surgindo várias ideias, como compor um painel e 

fazer uma exposição na escola falando da vegetação; organizar uma roda de 

conversa com os moradores mais antigos da cidade e pedir para descreverem como 
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era seu espaço de vivência, entre outras ações que podem partir do próprio 

interesse dos alunos. 

 

Figura 30 – TRE antigo Palácio Municipal, Inhumas-GO, 2019. 

 

           Foto: Lemes, C. Arquivo pessoal, 2019. 

 

Para a realização desse trabalho contamos com duas monitoras que fizeram 

a avaliação do trabalho de campo e da oficina realizada com os professores da REE 

do Estado de Goiás, cidade de Inhumas. Para a Monitora 1 os pontos positivos 

foram a disponibilidade dos professores para participar do trabalho de campo e 

oficina, e o entusiasmo dos professores quando foi a abordado o conteúdo sobre os 

componentes físico-naturais e a vegetação do município de Inhumas-GO. 

O local de realização do trabalho de campo e da oficina permitiu a 

visualização de vários aspectos da vegetação. Também foi relevante a comparação 

de fotos entre diferentes estações, permitindo a visualização das diferenças e 

semelhanças da vegetação. A proposição do trabalho de campo para os professores 

aperfeiçoarem seus conhecimentos e a interação entre pesquisador e sujeitos 

pesquisados foram igualmente satisfatórias. 

Os pontos negativos da atividade realizada com os professores da REE do 

município de Inhumas-GO foram a limitação temporal dos professores e poucos 

questionamentos durante a abordagem do conteúdo, o que em tese poderia 

contribuir para o debate. 
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De acordo com a Monitora 2, um dos pontos positivos foi o preparo 

antecipado das etapas. Durante a efetivação da atividade foi possível observar a 

organização dos recursos e objetos que seriam utilizados, programação e 

reconhecimento do local de visitação e a flexibilidade na efetivação das tarefas 

propostas. O “pré-campo”, assim como o planejamento, ficou evidente. 

A reflexão acerca do que foi realizado vai muito além de apresentar para os 

professores metodologias para se trabalhar os conceitos e conteúdos sobre 

vegetação, especificamente, Cerrado. Considerou-se a experiência profissional e de 

formação de cada uma, e com o planejamento foi possível organizar as atividades 

passíveis de serem feitas no local.  

A importância de se explorar as possibilidades metodológicas nas diferentes 

espacialidades, fora da sala de aula, foi enriquecida com algumas ideias propostas e 

discutidas pelos professores participantes. Foi um momento de extrema importância, 

que evidenciou e refletiu-se sobre as dinâmicas teóricas que aprendemos na 

formação inicial e que se aprimora no decorrer da profissão e da formação 

continuada.  

Em relação aos pontos negativos, estes se dão em decorrência de 

imprevistos como falta de tempo, porém não anularam o trabalho de campo e seus 

objetivos. Etapas foram antecipadas e readequadas para que não houvesse perdas 

no planejamento e assim ocorreu.   

A oficina teve duração de duas horas, período de grande aprendizado. 

Acreditamos que todos os envolvidos aprenderam um pouco mais sobre os 

componentes físico-naturais do espaço geográfico, principalmente a vegetação do 

município de Inhumas-GO e foi possível compartilhar outras metodologias para o 

ensino do conteúdo em questão.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As frequentes observações realizadas acerca da vegetação do município de 

Inhumas-GO evidenciam que ela apresenta características fitofisionômicas 

diferentes das comumente atribuídas ao Cerrado, a exemplo da tortuosidade do 

tronco e da baixa estatura de suas espécies vegetais. Nesse sentido, o presente 

trabalho procurou compreender o componente físico-natural vegetação no ensino de 

Geografia em escolas estaduais de Inhumas-GO, com o intuito de entender a 

vegetação local, bem como contribuir com o ensino desse componente físico-natural 

na Educação Básica.  

Para contribuir com o ensino de vegetação na Geografia Escolar, em especial 

do município de Inhumas-GO, desenvolvemos o trabalho assentado no espaço 

geográfico, analisado como objeto de estudo dessa ciência. A Geografia é 

considerada uma ciência que incorpora teorias e métodos situados em diferentes 

campos do conhecimento, a exemplo da Geologia e da sociologia, o que tem 

contribuído de diferentes maneiras para as investigações realizadas no campo da 

Geografia Física e da Geografia Humana. Alguns autores explicitam que o método 

de pesquisa desenvolvido nesses campos do conhecimento estão muitas vezes 

mais próximos de outras áreas da ciência do que daquilo que é utilizado como 

referência na Geografia Física ou na Geografia Humana.  

 Nesse sentido, para abordar o componente físico-natural vegetação 

procuramos nos respaldar na Geografia Física e na didática da Geografia, pois 

buscamos compreender não apenas o conteúdo, mas a maneira como esse 

conteúdo é tratado com vistas ao seu ensino. Considerando que a Geografia Física 

possui diferentes especializações e que entre elas está a Biogeografia, a qual 

estuda a distribuição dos seres vivos no espaço geográfico, bem como levando em 

consideração a sua origem e adaptações ao ambiente e, ainda, entendendo como 

ocorre as relações e adequações no espaço geográfico, optamos, no presente 

trabalho, por investigar a Biogeografia como um fio condutor para compreender a 

vegetação, pois é nessa área que os professores recebem parte dos conhecimentos 

necessários para interpretar o componente na EB.  

 A importância do conhecimento em questão e o papel da educação, 

especificamente da Geografia Escolar, é que se propôs, no presente trabalho, uma 

abordagem de forma integrada, auxiliando a compreender a vegetação a partir da 
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interação e integração com os demais componentes físico-naturais do espaço 

geográfico, como, por exemplo, o relevo e o clima, bem como a partir dos diferentes 

processos de uso direcionados à ela no período atual. Desse modo, o nosso olhar 

geográfico segue na perspectiva de que a vegetação é o resultado das interações 

dos componentes físico-naturais e sociais do espaço geográfico.  

Trabalhar com o componente físico-natural vegetação na EB significa 

entender suas especificidades quando verificamos que ele também é abordado no 

Ensino Superior. Em outras palavras, é preciso compreender que há diferenças 

entre a Geografia Acadêmica e a Geografia Escolar. Deve-se considerar que a 

Geografia Acadêmica objetiva a formação do geógrafo, enquanto a Geografia 

Escolar procura estabelecer uma compreensão significativa da realidade capaz de 

fazer com que os alunos se tornem cidadãos conscientes. 

 Tratando-se da Geografia enquanto matéria de ensino, fase da formação 

objeto da presente investigação, diversos estudos tem evidenciado que muitos 

professores negligenciam ou trabalham de forma superficial determinados assuntos, 

como é o caso dos componentes físico-naturais na Geografia Escolar. Portanto, a 

possibilidade de auxiliar no encaminhamento do conteúdo de vegetação, conectado 

à realidade vivenciada pelos alunos, surge na medida em que os professores 

buscam metodologias de ensino e abordagens que valorizem o cotidiano e o 

conhecimento dos alunos, favorecendo o processo de ensino e aprendizagem em 

Geografia. 

Nesse sentido, a pesquisa teve como objetivo analisar o ensino da vegetação 

como um componente físico-natural do espaço na disciplina de Geografia em 

escolas estaduais do município de Inhumas-GO. Para isso, realizamos o 

levantamento bibliográfico por meio de livros, artigos, teses e dissertações, com o 

intuito de analisar e refletir sobre o ensino de Geografia, sobre os componentes 

físico-naturais do espaço geográfico e sobre a vegetação, com destaque para o 

Cerrado. 

A análise documental do currículo referência da REE de Inhumas-GO 

consistiu em identificar como era abordado o componente vegetação nos 6° e 7° 

anos do EF, pois é nessa fase que o currículo indica o estudo do tema na disciplina 

de Geografia. Nessa análise do currículo foi constatado que não se tem dado a 

devida importância à abordagem desse componente e, consequentemente, ao 

Cerrado. Este domínio não é mencionado como conteúdo, apenas como expectativa 
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de aprendizagem. Entretanto, ele deveria ser tratado com maior ênfase, visto que se 

trata de um currículo regional e que o estado de Goiás está totalmente localizado no 

domínio morfoclimático do Cerrado. 

A análise de livros didáticos foi realizada para compreender como a 

vegetação é abordada nesses materiais. Considerando as coleções analisadas, 

pôde-se concluir que houveram avanços mais significativos em uma coleção em 

detrimento das demais, pois nela é dado um destaque especial à vegetação, 

incluindo inclusive referências importantes nas discussões que são realizadas sobre 

o Cerrado. Outro ponto de destaque dos livros analisados circunscreveu-se à 

riqueza de informações a partir do uso de ilustrações, da abordagem de conteúdos 

de maneira interdisciplinar e da indicação de outros textos, livros e filmes para 

enriquecer o debate que estava sendo realizado sobre determinado tema. 

Todavia, ainda há muito que avançar na abordagem sociedade x natureza. 

Em muitos casos, essa relação evidencia apenas a perspectiva do ser humano como 

destruidor da natureza, negligenciando, por exemplo, o seu papel como integrante 

de uma sociedade desigual que, ao mesmo tempo em que planeja e ocupa 

desigualmente o espaço, o faz em razão da posição que ocupa nessa mesma 

sociedade. 

Com relação ao componente vegetação abordado nos livros didáticos, 

conclui-se que em algumas coleções do 6° ano tal tema é melhor tratado que em 

outras. Dos diferentes tipos de vegetação brasileiras apresentados, a formação 

vegetal mais citada é a Floresta Amazônica. Nas coleções do 7º ano, tanto as de 

Geografia quanto as de Ciências, embora apresentem as diversas vegetações, a 

Floresta Amazônica também foi a mais citada. 

Nos livros didáticos de Geografia e Ciências adotados nas escolas estaduais 

do município de Inhumas-GO, o Cerrado é o segundo domínio morfoclimático mais 

citado, ainda que comumente seja considerado apenas uma fitofisionomia, a qual 

não representa, sequer parcialmente, a realidade dos alunos de Inhumas que vivem 

neste domínio do Cerrado.  

Caberá aos professores de Geografia, ao encaminhar o processo de ensino e 

aprendizagem sobre a vegetação relacionado à realidade dos alunos, ultrapassar 

essa lacuna. Para isso, eles deverão contextualizar o ensino desse componente com 

os lugares conhecidos por seus alunos e por eles próprios, utilizando como 
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referência para o debate, textos, reportagens e outros materiais de apoio didático-

pedagógicos, além do livro didático. 

Além da análise do currículo e dos livros didáticos, também foram 

entrevistados cinco professores de Geografia que atuam no município de Inhumas-

GO para verificar como o componente vegetação é trabalhado na Educação Básica 

e quais metodologias de ensino têm sido utilizadas. Segundo os professores, os 

principais subsídios tem sido livro didático, mapas, gráficos e pesquisas na internet, 

por considerarem recursos mais acessíveis, que a escola pode oferecer. 

Uma das questões direcionadas aos professores foi se os alunos gostam de 

estudar vegetação. Os professores afirmaram que quando os ensinam sem fazer 

associações com o lugar a qual pertencem, eles se mostram desinteressados. Foi 

utilizando as indicações da literatura acerca do trabalho docente e desse 

posicionamento apresentado pelos docentes que apresentamos a proposta de 

utilizar diferentes metodologias para o ensino do componente vegetação na EB. O 

nosso maior cuidado foi explicitar que a metodologia deve ser encaminhada 

assentada numa postura crítica de ensino, na qual ganha importância os sólidos 

referenciais teórico-metodológicos, ultrapassando a ideia do uso da técnica pela 

técnica.  

Para isso, foi desenvolvida uma oficina com o intuito de apresentar propostas 

de como ensinar o componente vegetação, considerando a realidade vivida por 

alunos e professores de Geografia que atuam/vivem no município de Inhumas-GO. 

Para o alcance desse objetivo confeccionou-se um conjunto de mapas temáticos do 

município (localização, geologia, geomorfologia, solos, vegetação) e realizou-se um 

trabalho de campo.  

A proposta metodológica escolhida para trabalhar o componente vegetação 

de Inhumas junto aos professores de Geografia foi o trabalho de campo, por ser uma 

metodologia que os professores não utilizam ou deixaram de utilizar. O trabalho de 

campo foi realizado no interior de uma oficina em um local de fácil acesso, numa 

propriedade particular do município. Seu objetivo foi apresentar tanto o trabalho de 

campo como outras metodologias para o ensino do componente vegetação e, a 

partir disso, incentivar os professores a realizar as metodologias com seus alunos. 

Embora consideremos a metodologia trabalho de campo como uma das 

fundamentais para o ensino do componente vegetação, os professores relataram 

dificuldades para sair da escola com seus alunos, em virtude, por exemplo, dos 
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recursos financeiros das instituições e das burocracias para tratar da autorização da 

saída dos alunos. 

No trabalho de campo foi possível constatar, através de observação, dois 

tipos de vegetação, ambas na formação florestal: a mata de galeria e a mata seca 

decídua. Com essa metodologia concluímos que é possível abordar o cotidiano do 

aluno, sendo superficial ter apenas o livro didático como referência, pois este não 

aborda tais tipo de vegetação quando se estuda o Cerrado. Por isso, propomos 

metodologias de ensino em conjunto com os professores das escolas pesquisadas 

para abordar o tema nas aulas de Geografia nos anos finais do EF. 

Durante o desenvolvimento da oficina enfatizamos várias metodologias para 

ensinar o componente vegetação. Uma das sugestões apresentadas foi o trabalho 

de campo. Nele o professor pode mobilizar, em paralelo, outras metodologias que 

possibilite o aluno se efetivar como sujeito da sua própria aprendizagem, a exemplo 

da realização de vídeos e de fotografias. Esse material pode ser levado para a sala 

de aula e, a partir de um debate, novos conhecimentos serem construídos. Essa foi 

uma das maneiras que utilizamos, no desenvolvimento da presente pesquisa, para 

mostrar como é a vegetação do município. Outras metodologias foram sugeridas 

pelos docentes que participaram da oficina, como entrevistas, desenhos, análise e 

discussão de textos em roda de conversa, trabalho com imagens, música e 

fotografias.  

No desenvolvimento da pesquisa foi possível constatar que o professor de 

Geografia, para encaminhar o processo de ensino e aprendizagem, deve considerar 

a complexidade da ciência geográfica e a abrangência dos conteúdos estabelecidos 

para a EB, pois somente assim poderá auxiliar os alunos a produzirem 

conhecimentos e se posicionarem de forma crítica e consciente no mundo e no 

contexto em que vivem. 

O desenvolvimento deste estudo permitiu compreender que ainda que o 

município de Inhumas seja pertencente ao domínio morfoclimático de Cerrado ele 

não possui todas as fitofisionomias desse domínio. Portanto, não há correlação entre 

aquilo que é demonstrado nos livros didáticos e nas mídias ao caracterizar o 

Cerrado e aquilo que os alunos e professores veem em seu cotidiano. Como 

encaminhar o ensino de Geografia assentado no cotidiano do aluno se não há 

correspondência entre eles? Dessa forma, para que se entenda o porquê da 

vegetação do município ser tão diferente daquilo que comumente nos chega de 
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informações, como se a vegetação toda homogênea, é necessário ultrapassar a 

maneira como o Cerrado tem sido ensinado nos dias atuais. 

O nosso intuito, além de pesquisar a temática exposta e construir estratégias 

junto aos professores das escolas do município de Inhumas-GO, foi o de repassar os 

conhecimentos adquiridos e os materiais produzidos por essa pesquisa. Essa foi 

uma forma de retribuir a atenção e o comprometimento dos professores durante a 

pesquisa e de contribuir para o aprendizado dos alunos desse e de outros 

municípios que tem o Cerrado como lócus de vivência. 

Dada à importância do tema, torna-se necessário o desenvolvimento de 

projetos que visem o ensino dos componentes físico-naturais, principalmente da 

vegetação, levando em consideração a realidade vivida pelos alunos nas escolas 

para que a sociedade compreenda como é a vegetação do seu lugar, e para que 

assim possam conservar e recuperar o que ainda está ao nosso alcance. 
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APÊNDICE A - Roteiro de análise de livros didáticos 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS 

Programa de Pós-Graduação em Geografia 
 

Roteiro de Análise de Livros Didáticos 

 

1- Dados bibliográficos 

2- Informações sobre os autores 

3- Abordagem teórico-metodológica 

4- Organização dos conteúdos 

5- Introdução dos conteúdos 

6- Contextualização dos conteúdos 

7- Atividades didáticas propostas 

8- Linguagem e significação dos conteúdos 

9- Relação entre as imagens e os temas geográficos 

9.1- Qualidade das imagens 

9.2- Fotos, quadrinhos e outros 

9.3-  Imagens cartográficas  

10- Categorias geográficas  

11- Tem articulação da escala geográfica com o lugar? 

12-  Natureza e sociedade aparecem adequadamente? 

13-  Abrangência territorial: local, regional, nacional, mundial. 

14-  Apresenta informações atualizadas e contextualizadas? 

15-  Apresenta estereótipos: políticos, econômicos, sociais, históricos. 

16-  Existências de questões sobre vegetação 

17-  Coerências das questões com a abordagem sobre vegetação 

18-  Qual vegetação é mais citada nos livros didáticos? 

19-  Relação da abordagem com o cotidiano do aluno 

20-  Concepções de Cerrado destacada no livro 
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21-  Elementos ou questões que predominam na abordagem, tanto de ordem 

social quanto físico-natural 

22-  Aspectos do Cerrado ressaltado no texto 

23-  Impactos ambientais no Cerrado indicado nas abordagens 

24-  Existência de abordagem que propicie reflexão sobre a apropriação do 

Cerrado 

25-  As informações são fidedignas? 

26-  Estimula a criatividade dos alunos? 

27-  Estimula a cidadania? 

28-  Como é abordado o conteúdo de vegetação no livro didático de Geografia? 

29-  Como é abordado o conteúdo de vegetação no livro didático de Ciências 

Naturais? 

30-  Apreciação final 
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APÊNDICE B - Roteiro de entrevistas semiestruturada para os professores 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS 

Programa de Pós-Graduação em Geografia 
 

Roteiro de Entrevista com Professores da Rede Estadual de Educação 

1. DADOS PESSOAIS 

Nome:______________________________________________________________ 

Sexo: ( ) M ( ) F idade: ____________ 

Telefone ______________________________________________________ 

email:_________________________________________________________ 

2. DADOS PROFISSIONAIS  

2.1. Local de trabalho:_________________________________________________ 

Turno:____________________Carga horária:_______________ Turma __________ 

2.2. Local de trabalho:__________________________________________________ 

Turno:____________________Carga horária:_______________ Turma __________ 

2.3. Local de trabalho:__________________________________________________ 

Turno:___________________ Carga horária:_______________ Turma __________ 

2.2. Regime de trabalho: ( ) Concurso. ( ) Contrato. ( ) Substituto ( ) 

Outro________________ 

3. FORMAÇÃO ACADÊMICA  

3.1. Graduação em Geografia na modalidade:  

( ) Licenciatura na instituição:____________________ Ano de conclusão________  

( ) Bacharelado na instituição:_____________________Ano de conclusão________  

3.2. Possui Pós-Graduação: 

( ) Especialização_____________________________________________________ 

( ) Mestrado__________________________________________________________ 

( ) Doutorado_________________________________________________________ 

4. Há quanto tempo é professor(a) de Geografia? 

___________________________________________________________________ 

5. Você trabalha com o conteúdo de vegetação nas aulas de Geografia? 

___________________________________________________________________ 



153 
 

 
 

6. Quais disciplinas da graduação contribuíram para você ensinar esse conteúdo 

vegetação nas aulas de Geografia? 

___________________________________________________________________ 

7. Em que momento do ensino trabalha com o conteúdo de vegetação? 

___________________________________________________________________ 

8.Você associa os lugares que você e seus alunos frequentam com o ensino desse 

conteúdo? Como?  

___________________________________________________________________ 

9. Os alunos gostam desse conteúdo? Por quê?  

___________________________________________________________________ 

10. Você trabalha a vegetação do município de Inhumas em suas aulas? 

___________________________________________________________________ 

11. Quais temas você trabalha? 

___________________________________________________________________ 

12. Em quais momentos? 

___________________________________________________________________ 

13. Quais materiais você utiliza para preparar suas aulas sobre esse tema (recursos 

didáticos, fontes bibliográficas, mapas)? De que maneira? 

___________________________________________________________________ 

14. Além da Geografia quais disciplinas trabalham com esse conteúdo na educação 

Básica? 

___________________________________________________________________ 

15. Qual a diferença entre trabalhar esse conteúdo na geografia e nas disciplinas 

que você identificou? 

___________________________________________________________________ 

16. Como é selecionado o livro didático? 

___________________________________________________________________ 

17. Quais os livros didáticos adotados? 

___________________________________________________________________ 

18. Por que selecionou este livro? 

___________________________________________________________________ 

19. Momentos em que há destaque para o conteúdo de vegetação no Livro 

Didático? 
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APÊNDICE C - Localização do Cerrado no Brasil, 2019. 
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APÊNDICE D – Suposta vegetação original do município de Inhumas-GO, 2019. 
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ANEXOS  
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ANEXO A – Termo de Anuência 

 

 



158 
 

 
 

ANEXO B – Termo de Compromisso 
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ANEXO C – Modelo de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os 
professores 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS 
Programa de Pós-Graduação em Geografia 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) PARA OS 

PROFESSORES 

 

 Você/Sr./Sra. está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa 

intitulada: “O ensino da vegetação na Geografia Escolar em Escolas Estaduais do Ensino 

Fundamental de Inhumas-Go” vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Geografia 

(PPGEO) da Universidade Federal de Goiás. Meu nome é Clara Lúcia Francisca de Souza, 

sou a pesquisadora responsável e minha área de atuação é Ensino e Aprendizagem de 

Geografia. A orientadora da pesquisa é a Prof.ª Dr.ª Eliana Marta Barbosa de Morais. Após 

receber os esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, 

assine ao final deste documento, que está impresso em duas vias, sendo que uma delas é sua e 

a outra pertence ao pesquisador responsável. Esclareço que em caso de recusa na participação 

você não será penalizado(a) de forma alguma. Mas se aceitar participar, as dúvidas sobre a 

pesquisa poderão ser esclarecidas pela pesquisadora responsável, via e-mail 

(claretoile@yahoo.com.br) e, inclusive, sob forma de ligação a cobrar, através do(s) 

seguinte(s) contato(s) telefônico(s): (62) 99216-2155 / (62) 3511-1444. Ao persistirem as 

dúvidas sobre os seus direitos como participante desta pesquisa, você também poderá fazer 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, pelo telefone 

(62)3521-1215. 

 

1. Informações importantes sobre a pesquisa: 

A presente pesquisa intitulada “O ensino da vegetação na Geografia Escolar em 

Escolas Estaduais do Ensino Fundamental de Inhumas-Go” busca Analisar o ensino da 

vegetação como componente físico-natural de espaço na disciplina de Geografia em Escolas 

Estaduais do Município de Inhumas-GO. 

Nesse sentido, a pesquisa tem o intuito de investigar como a vegetação é abordada 

pelos livros didáticos de Geografia e quais são as metodologias e procedimentos didáticos 

utilizados pelos docentes ao lecionarem esse conteúdo bem como compreender em que 

medida essa mediação considera a vegetação no espaço geográfico. 

 

 Caso aceite participar dessa pesquisa informamos que haverá a aplicação de um 

questionário com perguntas fechadas e abertas, sendo que essa entrevista será transcrita a fim 

de resguardarmos a integridade dos dados coletados. As informações colhidas serão utilizadas 

somente para fins científicos descritos no protocolo dessa pesquisa. Para preservação de sua 

identidade os nomes serão fictícios, como uma forma de assegurar o sigilo e a privacidade dos 

participantes. Destacamos que o senhor/senhora poderá retirar seu consentimento a qualquer 

tempo sem que isso lhe cause penalidade ou constrangimento. 

 Ressaltamos que dentre os possíveis benefícios de participação nessa pesquisa estão 

as contribuições que o trabalho pode oferecer às reflexões sobre o ensino de Geografia na 

Educação Básica assim como sobre a importância do ensino dos componentes físicos-
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naturais, por meio dessa componente curricular, na formação dos alunos. A participação na 

pesquisa não acarretará nenhum risco ao/a senhor/senhora, pois se trata de um trabalho com 

finalidades exclusivamente acadêmicas. Mas, havendo algum item do questionário que cause 

desconforto a você não será necessário responde-lo. Todas as informações prestadas no 

questionário serão de caráter confidencial. 

 Declaramos que as análises realizadas pela presente pesquisa serão tornados 

públicos, sejam elas favoráveis ou não. Esses resultados serão divulgados por meio de defesa 

pública de dissertação de mestrado. O produto final do trabalho será disponibilizado, em 

formato digital e material textual impresso, na Secretaria de Pós-Graduação em Geografia do 

Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade Federal de Goiás bem como na 

Biblioteca Central da instituição.  

 A participação na pesquisa será voluntária. Portanto, não haverá nenhum tipo de 

pagamento ou gratificação financeira decorrente da participação na pesquisa. Os participantes 

não terão nenhum tipo de gasto em decorrência de sua participação nesse trabalho. Contudo, o 

participante terá direito à indenização em caso de danos advindos da pesquisa. 

 

1.2. Consentimento da Participação na Pesquisa: 

 

Eu, ................................................................................................................., inscrito(a) sob o 

RG/ CPF......................................................., abaixo assinado, concordo em participar do 

estudo intitulado “O ensino da vegetação na Geografia Escolar em Escolas Estaduais do 

Ensino Fundamental de Inhumas – Go”. Informo ter mais de 18 anos de idade e destaco 

que minha participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui devidamente informado(a) 

e esclarecido(a) pela pesquisadora responsável Clara Lúcia Francisca de Souza sobre a 

pesquisa, os procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e 

benefícios decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me garantido que posso retirar 

meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, 

portanto, que concordo com a minha participação no projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Goiânia, ........ de ............................................ de ............... 

 

(   ) Permito a divulgação da minha opinião nos resultados publicados da pesquisa. 

(   ) Não permito a divulgação da minha opinião nos resultados publicados da pesquisa. 

________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante 

 

________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do pesquisador responsável 
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ANEXO D – Folha de rosto para a pesquisa evolvendo seres humanos 
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ANEXO E - Classificação da vegetação brasileira de acordo com o IBGE, 2012. 
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ANEXO F – Currículo de Referência de Geografia 6º e 7º Anos 
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ANEXO G - Currículo de Referência de Ciências Naturais 6º e 7º Anos 
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