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RESUMO 

SILVA, L. do C. da. O conceito de lugar no livro didático e o processo de ensino-

aprendizagem. 144 folhas. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Instituto de Estudos 

Socioambientais da Universidade Federal de Goiás - IESA/UFG. Goiânia, 2014. 

Esta dissertação, intitulada O conceito de lugar no livro didático e o processo de 

ensino-aprendizagem, está pautada na problemática do uso do livro didático nas aulas 

de Geografia, a sua sutil contribuição para a formação cidadã do aluno e efetiva 

aprendizagem do conhecimento geográfico. A pesquisa pretendeu responder às 

seguintes questões: quais têm sido as concepções de lugar trazidas pelas obras didáticas 

de cunho regional utilizadas em Goiás nos anos iniciais? Como os professores se 

apropriam dos conceitos de lugar apontados por essas obras e os utilizam durante o 

processo de ensino-aprendizagem? A partir do exposto, a pesquisa teve por objetivos: 

analisar as práticas e concepções teóricas trazidas e propiciadas por livros didáticos de 

Geografia de cunho regional de Goiás, e a introdução desses apontamentos em sala de 

aula nas turmas de Ensino Fundamental I acerca do conceito de lugar; problematizar a 

Geografia trazida pelos livros didáticos de Geografia; discutir as diferentes bases para a 

construção do conceito de lugar na Geografia acadêmica e na Geografia escolar; 

interpretar e analisar a prática de quem atua diretamente com o processo formativo nos 

anos iniciais – o professor. No âmbito da Geografia escolar, em especial dos anos 

iniciais, o conceito de lugar é entendido como um potencializador do processo de 

ensino-aprendizagem, daí a importância em compreender de que maneira este conceito é 

apresentado nos livros utilizados em sala de aula. Para o desenvolvimento do trabalho, 

recorreu-se à abordagem qualitativa pautada especialmente pela dialética. A coleta de 

dados da pesquisa se deu por meio de investigação documental no livro didático 

32140L1629 aprovado pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) – 2010 e 

2013, Edital PNLD e Guia do Livro Didático. Buscou-se durante a pesquisa a análise de 

conteúdo que faziam parte da obra pesquisada, pondo-o à luz da teoria da aprendizagem 

histórico-social e do conhecimento acadêmico construído acerca da Geografia Escolar. 

Outro procedimento metodológico foi entrevista realizada com uma professora dos anos 

iniciais.  Tem-se, nessa dissertação, a visão do pesquisador e da professora sobre o livro 

didático em constante diálogo com pensadores das áreas mencionadas. Segundo o que 

foi pesquisado, correlacionar diferentes posicionamentos teóricos sobre o lugar propicia 

ao aluno o aprendizado mais condizente com sua realidade e possibilita o avanço para 

realidades que não lhe sejam imediatamente mais próximas. Para que essa abordagem 

ocorra o professor precisa se entender como sujeito de sua prática e como mediador no 

processo de construção do conhecimento. Dessa maneira, não pode relegar essa função 

a um material que lhe é apenas um apoio.  

Palavras-chave: Livro Didático. Lugar. Ensino de Geografia. Anos Iniciais.  
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ABSTRACT 

This dissertation, entitled The concept of Place in the didactic book and the teaching-

learning process, is focused on the matter of the not so discerning use of the didactic 

book in the geography classes, its subtle contribution to the citizen formation of the 

students and the effective learning of the geographic knowledge. The research had the 

intention to answer the following questions: what have been the conceptions of place 

brought by the didactic works of regional nature used in the state of Goiás during the 

early years? How do the teachers absorb the concepts of place pointed by those works 

and how do they use these concepts during the teaching-learning process? From what 

has been exposed, the research had as aims: to analyze the practices and the theoretical 

conceptions brought and propitiated by the didactic books of Geography that have 

regional characteristics of the state of Goiás and the introduction of these notes in the 

classrooms of Elementary school concerning the meaning of place; problematize the 

Geography that is brought by the didactic books, discuss the different basis to the 

construction of the concept of place in the academic Geography and in the school 

Geography;  to interpret and to analyze  the practice of those who works directly with 

the formative process in the early years – the teacher. In the ambit of the school 

Geography, especially in the early years, the concept of place is understood as an engine 

that improves the learning-teaching process, that is why it is important to comprehend 

how this concept is presented in the didactic books used in the classrooms.  The 

qualitative approach, ruled specially by the dialectic, was used to develop this work. 

The data collection of the research happened through the documental investigation in 

the didactic book 32140L1629 endorsed by National Didactic Book Program – 2010 

and 2013, PNLD Edict and Didactic book Guide. The analysis of the content that was 

part of the researched works was sought during the research, in the lights of historical-

social learning theory and the academic knowledge built about the school Geography. 

The interview done with an early-year teacher was another methodological procedure 

adopted in this research. In this dissertation, it‟s found the teacher and the researcher‟s 

view about the didactic book in constant dialogue with thinkers of the mentioned areas. 

According to what was researched, by correlating different theoretical positioning about 

place it is possible for the student to have an apprenticeship close to his/her reality and it 

also makes possible that this student gets closer to realities that are not so familiar to 

him/her. In order to this approach can occur, the teacher needs to understand 

himself/herself as the subject of his/her practice and as a mediator in the knowledge 

building process. This way, the teacher cannot assign this function to a material that is 

just a support for him/her.  

Key-words: Didactic books. Place. Geography teaching. Early years.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Por ser o livro didático, conforme apontado por diversos autores (CALLAI, 

1999; ALVES, 2011; CISTERNAS, 2012), o principal material de trabalho do professor 

em sala de aula, e o lugar um dos primeiros conceitos trabalhados pela Geografia 

escolar nos anos inicias – buscando a construção da autonomia do aluno frente às 

demandas do mundo (BRASIL, 1997; CALLAI, 1999) – faz-se necessário traçar 

considerações sobre qual tem sido a ligação entre esses dois elementos (o material: livro 

didático, e o teórico-conceitual: lugar) no sistema escolar e quais os encaminhamentos 

surgidos nos (des)encontros destes.  

A motivação para o desenvolvimento desta dissertação está assentada no 

pressuposto de que recentemente os livros didáticos, para chegarem às escolas, precisam 

atender a uma série de critérios e normativas estipulados pelo Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD). Por sua vez, para que estes critérios sejam verificados, os livros 

didáticos são avaliados por profissionais do campo da Educação, em sua maioria, 

conforme atesta Sposito (2006), professores universitários, podendo estes professores 

serem ligados ou não à pesquisa acerca de processos de ensino-aprendizagem
1
. 

Frente ao exposto, e tendo como outra premissa central que o aprendizado 

geográfico do lugar e pelo lugar são princípios essenciais para a formação do raciocínio 

espacial, surgiu a pergunta: de que maneira, e em que medida (não no sentido 

quantitativo, mas basicamente qualitativo) os livros didáticos de Geografia possibilitam 

a construção do conceito de lugar no processo de ensino-aprendizagem e como 

oportunizam ao sujeito que aprende este conhecimento interpretá-lo em sua realidade?  

                                                           
1
 Ainda que a Plataforma Lattes não represente o pesquisador em sua totalidade, é interessante consultar a 

lista de pareceristas do Guia do PNLD e fazer rápida consulta ao seu Currículo Lattes. É possível 

perceber que parte considerável desses pareceristas não atuam diretamente com pesquisas voltadas para a 

melhoria e entendimento do processo de ensino-aprendizagem desenvolvido nas escolas. Cabe então o 

seguinte questionamento: seria por isso que alguns livros ainda se pautam essencialmente nos conteúdos 

conceituais? 



13 

 

Por meio da consideração apresentada, esta dissertação tem por objetivo central 

analisar as potencialidades trazidas pelas obras didáticas de Geografia dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental para a construção do entendimento de lugar junto ao público 

alvo deste segmento escolar (crianças, em geral, entre seis e dez anos de idade). Para 

tanto, fez-se necessário pensar em três objetivos específicos para a concretização do 

trabalho, quais sejam: 1) problematizar a Geografia trazida pelos livros didáticos dos 

anos iniciais; 2) discutir as diferentes bases para a construção do conceito de lugar na 

Geografia acadêmica e sua incorporação na Geografia escolar; 3) interpretar e analisar a 

prática de quem atua diretamente com o processo formativo nos anos iniciais – o 

professor.  

A pesquisa pautou-se por uma abordagem de cunho qualitativo, por meio da qual 

se buscou evidenciar contradições e interpretar os dados sempre à luz das discussões 

propostas pelos principais teóricos dos temas abordados. Em determinadas situações, é 

possível reconhecer divergências entre os dados coletados e a interpretação do 

pesquisador. Acredita-se, entretanto, que essas divergências em nada desmereçam o 

trabalho, pelo contrário, a partir dessa evidenciação, é possível inferir que o pesquisador 

não teve a intenção de congelar a realidade e encaixá-la nos pressupostos em que 

acredita. Para a execução da dissertação, foram utilizadas a pesquisa documental e a 

entrevista semiestruturada, tudo isso em confronto, como mencionado, com a literatura 

pertinente.  

Sobre a pesquisa documental, Ludke e André (1986, p. 38. Grifos meus) 

assinalam que consiste na análise que se utiliza de “leis e regulamentos, normas, 

pareceres, cartas, memorandos, diários pessoais, autobiografias, jornais, revistas, 

discursos, roteiros de programas de rádio e televisão até livros, estatísticas e arquivos 

escolares”, como fontes para o desenvolvimento do trabalho. Como justificativa para a 

validação deste tipo de pesquisa, as autoras apontam que os documentos se constituem 

em “uma fonte poderosa de onde podem ser retiradas evidências que fundamentam 

afirmações e declarações do pesquisador. Representam ainda fonte „natural‟ de 

informação” (idem, p. 39). Ou seja, os livros didáticos, assim como as leis e outras 

normas, podem auxiliar o pesquisador a referendar aquilo que pretende demonstrar em 

seu texto, assim como também podem e devem, ser materiais para a análise científica, 

buscando evidenciar a visão de mundo ali impressa. Esse exercício pode ser encontrado 
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no estudo de Bonazzi e Eco (1980), quando analisam livros didáticos italianos que 

apresentavam uma realidade atemporal e aespacial daquele país.  

Ainda sobre pesquisas envolvendo a análise e avaliação de livros didáticos, 

Sposito (2006) argumenta que este tipo de pesquisa é pertinente porque não reduz 

somente aos avaliadores, editores e autores de livros, o debate acerca dos temas 

propostos (avaliação e análise de livros didáticos), mas chega à academia, de onde 

costumam sair propostas repensadas e reformuladas, condizentes com a discussão 

estabelecida em torno da avalição e análise dos livros.  Dessa maneira, a autora defende 

que avancem em quantidade e qualidade pesquisas acerca do tema e que estas se 

reverberem em dissertações, teses e artigos que versem sobre os diferentes olhares 

voltados para os livros. 

No que concerne ao uso de entrevistas em pesquisas, Ludke e André (1986) 

explicitam que este procedimento está pautado na total interação do entrevistado com o 

entrevistador. Entretanto, cabe salientar que mesmo que a interação seja um aspecto 

importante da pesquisa, o entrevistador precisa ter claros seus objetivos e evitar, ao 

máximo, induzir o entrevistado a lhe fornecer a resposta que mais satisfaça a sua 

curiosidade científica. Sobre o ponto levantado, considera-se que, ainda que o 

entrevistador não deva interferir de maneira muito invasiva nas respostas do 

entrevistado, vale salientar que, na medida em que as perguntas feitas direcionam a 

entrevista para um determinado campo da realidade do entrevistado, este, em seus 

processos psíquicos, busca meios de melhor atender ao entrevistador. Por isso, apenas a 

entrevista não é suficiente para elucidar uma pesquisa, é necessário confrontá-la com a 

literatura e com a própria compreensão que o entrevistador teve do contexto no qual a 

entrevista foi realizada. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, foram adotados os seguintes passos: a) 

levantamento bibliográfico acerca da categoria lugar; o modo como os pesquisadores do 

campo da Geografia têm pensado sobre o livro didático no processo de ensino-

aprendizagem; b) consulta aos principais documentos que regem a educação formal do 

Brasil e documentos que norteiam a produção de livros didáticos no país; c) verificação, 

junto aos órgãos competentes, dos livros didáticos de Geografia mais pedidos pelos 

professores para o uso nos anos iniciais do Ensino Fundamental; d) organização, 

mediante ficha do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), de instrumento para 
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coleta de dados nos livros didáticos; e) entrevista com professora dos anos iniciais; f) 

tratamento e organização dos dados coletados e, por fim, g) escrita final da dissertação. 

No processo de escolha do material para análise (livro didático de Geografia dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental), optou-se por um livro que estivesse voltado 

especificamente para a realidade goiana, visto que, em algumas críticas tratadas por 

autores, como D‟Ávilla (2008), os livros de veiculação nacional quase sempre não 

abordam realidades que não sejam das regiões Sul e Sudeste
2
. Optou-se, então, por se 

utilizar como material de pesquisa o livro com mais tempo nas escolas e aprovado nos 

dois últimos Guias do Livro Didático do Programa Nacional do Livro Didático. Assim, 

a pesquisa foi com o livro didático que efetivamente tem estado presente no cotidiano 

da sala de aula e já é conhecido dos professores que atuam nos anos iniciais. Por 

coincidência, segundo informações do Portal do Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação (FNDE, 2014), este também foi o mais escolhido em Geografia Regional 

para o estado de Goiás (nos Editais PNLD 2010 e 2013, entre os livros do mestre e 

livros do aluno, foram adquiridos 121.178 exemplares desta obra). Além do livro, como 

fonte documental, também são utilizados o Guia do PNLD 2013 e o Edital que lhe deu 

formato. Os currículos das redes de ensino de Goiás e Goiânia, além dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), são aportes, referências empíricas utilizadas a fim de 

comprovar determinado dado ou análise apresentados. 

O livro didático selecionado para a análise foi, segundo critério mencionado, a 

obra catalogada pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD, 2012) sob 

numeração 32140L1629
3
. É importante salientar que livros de veiculação regional não 

constituem coleções didáticas, como aqueles de tiragem nacional. Dessa maneira, há 

apenas um livro com esta numeração, voltado para os quartos e quintos anos do Ensino 

Fundamental. 

Considerando a relevância de uma pesquisa de mestrado, optou-se, para a análise 

do livro didático selecionado, por não se trabalhar com a proposta de análise esboçada 

por Pontuschka, Paganelli e Cacete (2009), mas com uma adaptação da ficha avaliativa 

do PNLD. Acerca do trabalho das autoras, entende-se o mérito da proposta, uma vez 

                                                           
2
 Crítica parecida foi apresentada pela professora entrevistada. Dessa maneira, pode-se inferir que, em 

sala de aula, na lida constante e intensa a fim de propiciar a construção do conhecimento geográfico por 

parte do aluno, tal crítica tem respaldo e por isso merece ser acatada. 
3
 Trata-se da obra: OLIVEIRA, Ivaniton José; Arrais, Tadeu Alencar. Geografia de Goiás, 4º ou 5º anos 

do Ensino Fundamental. 2. ed. São Paulo: Scipione, 2011.  
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que, no trabalho mencionado, é organizado um roteiro para que professores em sala de 

aula, em geral, com pouco tempo para reflexão, mas, ainda assim, dispostos a escolher o 

livro que melhor condiga com suas realidades, possam ter um norte nesse processo de 

escolha. Para essa dissertação, entendeu-se que este tipo de análise poderia se mostrar 

vago e, em quase nada, proporcionar o diálogo e o debate. Por isso, mediante adaptação 

da ficha do PNLD, organizou-se o instrumento para a análise documental.  

O instrumento organizado para análise do livro didático teve por foco o 

conteúdo apresentado por este material. Para tanto, tal instrumento advém da inter-

relação de diferentes fontes, a saber: 1) da investigação bibliográfica sobre o 

entendimento de lugar, 2) da contribuição da Geografia para a construção do 

conhecimento e da cidadania. Na organização do referido instrumento de análise, foram 

considerados aqueles aspectos trazidos pela ficha de avaliação do PNLD que podem 

ajudar na sistematização do conhecimento investigado no âmbito desta pesquisa. 

Procurou-se na elaboração do instrumento respeitar as particularidades do público alvo 

dos anos iniciais. Em outras palavras, o foco da busca de respostas por meio do 

instrumento de análise do livro é o de encontrar aspectos da construção do entendimento 

de lugar, mediante aquilo que a criança pode entender e que está em seu cotidiano. 

Falar em conhecimento que está no cotidiano dos alunos e que, por meio da 

escolarização (conhecimento científico correlato), será reelaborado (VIGOTSKI, 2008), 

significa dizer que o ensino, para além de uma concepção cientificista, proporciona ao 

aluno a sua formação cidadã. Quando se propõe uma formação cidadã, entende-se que 

esta precisa ser ampla e comprometida não se reduzindo a discursos do senso comum, 

mas destes se apropriando e buscando seus fundamentos na realidade vivida e no 

conhecimento historicamente construído pela humanidade. Com isso, entende-se que a 

formação escolar do aluno é um elemento chave para sua formação e atuação cidadã.  

A Geografia, enquanto campo do conhecimento que instrumentaliza o indivíduo 

a reconhecer a sua própria espacialidade, assim como a espacialidade dos objetos e 

fenômenos no/do mundo (CAVALCANTI, 2002), pode fornecer elementos formativos 

interessantes para que a criança, em processo de escolarização, construa e pratique seu 

entendimento de cidadania a partir da reflexão sobre suas práticas sociais e das causas e 

consequências destas mesmas práticas. Segundo Morais e Cavalcanti (2011), essas 

práticas são também espaciais, porque se desenrolam em determinadas porções 
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específicas do espaço geográfico, em especial no lugar de que fazem parte. A análise 

geográfica para o entendimento do mundo e das práticas que nele ocorrem se dá 

somente na medida em que o sujeito se entende enquanto cidadão e, a partir disso, passa 

a “desenvolver o olhar espacial, construir raciocínios espaciais (ou geográficos) e assim 

fazer a interpretação da realidade e da sociedade expressa no espaço” (CALLAI, 2009, 

p. 172), tendo como elementos mediadores desse processo os conceitos científicos. 

Para Cavalcanti (1999, p. 133), formar conceitos é uma tarefa essencial da escola 

para com o aluno, porque é o conceito que auxiliará o aluno a “categorizar o real, a 

classificá-lo, a fazer generalizações. Os conceitos são importantes mediadores da 

relação das pessoas com a realidade”. Os conceitos fornecem subsídios para que se 

possa analisar a realidade e então se propor intervenções com o intuito de transformá-la, 

melhorando-a. Entretanto, convém destacar que a mesma autora em trabalho posterior 

(CAVALCANTI, 2005), assentada nos preceitos de Vigotski, alerta para o fato de que, 

o aluno apenas efetiva a construção de conceito após adentrar na puberdade
4
. Antes 

disso, o aluno opera com um pseudoconceito ou, em idade menor, com um amontoado 

sincrético de conhecimentos,  que nesse trabalho está evidenciado como noções 

espaciais
5
. 

 Tendo em mente o apresentado e pensando as especificidades do conhecimento 

geográfico, o “lugar” consta como um dos focos de atenção do ensino da Geografia e, 

por isso mesmo, consta nos livros didáticos porque, como salienta Castellar (2009, p. 

45), o lugar se faz presente no cotidiano do aluno, é o seu viver, é o que lhe é mais 

próprio e é um dos “temas estruturantes do currículo escolar”, sendo também forte 

potencializador da formação cidadã. 

Mesmo que os livros didáticos tenham se adequado ao proposto pelos 

documentos oficiais (BEZERRA e LUCA, 2006), como o Edital do PNLD e os 

                                                           
4
 A puberdade não é algo determinante, mas geralmente ocorre mais ou menos na idade em que a criança 

começa a abstração de conhecimento de maneira mais sistemática e então constrói conceitos com menos 

dificuldade que antes. Como alerta Cavalcanti (2005), é importante se ter a ideia de que a puberdade 

figura nesse contexto apenas como um marco e não como fundamento estruturante. Assim, através da 

interação do aluno com o meio e os resultados dessa interação, a formação de conceitos pode iniciar-se 

tanto antes quanto bem depois do início da puberdade. 
5
“Noção espacial” remete a elementos teórico-conceituais que permitem ao sujeito da aprendizagem 

compreender um determinado conceito a partir de elementos que o compõem. Dessa maneira, uma noção 

espacial, mais simples e até mais próxima da realidade do aluno, fomenta a construção e assimilação de 

um conceito, mais amplo e complexo. Conceito este que, ao ser assimilado, possibilitará ao aluno 

reinterpretar aquela noção espacial mediante outros aspectos que antes lhe eram alheios.  
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Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), documentos estes que acabam por regular a 

educação formal em todo o país, é pertinente compreender em que medida as obras 

didáticas estão articuladas com o debate contemporâneo acerca da categoria geográfica 

“lugar”, a partir das noções de lugar apresentadas em seus textos e atividades. Com isso, 

há a necessidade de se buscar respostas sobre como as obras didáticas apresentam os 

avanços teóricos da categoria lugar em seu “corpo”. Sabe-se que há muito tempo o lugar 

deixou de ser entendido apenas como localidade (BARRETO et al., 2011), mas esta 

premissa está presente nos livros didáticos que são distribuídos aos alunos? Quais 

noções espaciais os livros possibilitam aos alunos reconstruírem em seus processos 

intrapsíquicos? Os livros didáticos proporcionam reflexões aos alunos sobre a busca da 

cidadania
6
 a partir do lugar no qual estes alunos vivem?  

Debater sobre a formação de conceitos, mediante as noções espaciais que um 

recurso de ensino (como é o caso do livro didático) pode possibilitar, significa lidar 

diretamente com a mediação da aprendizagem. Mediação é aqui entendida como uma 

atividade intelectual intencional realizada por um sujeito, e não por um objeto, que tem 

objetivos claros sobre o que o aluno já conhece e o que precisa conhecer para avançar 

em seu processo de construção de conhecimento espacial. Por se tratar de uma atividade 

intencional e direcionada, é que esta pesquisa de mestrado buscou ouvir o professor. 

Professor e livro didático são elementos importantes no processo de 

aprendizagem do aluno: o professor por ser ele quem oportuniza diferentes situações de 

ensino-aprendizagem, é o sujeito que direciona a aprendizagem; e o livro didático é 

importante porque, a maioria dos alunos da rede pública somente tem acesso ao 

conhecimento científico por meio da escola (GOIÂNIA, 2009). As demais interações 

sociais pouco possibilitam às crianças conhecimentos outros que não aqueles do 

cotidiano. Neste sentido, os livros didáticos das diversas disciplinas escolares precisam 

apontar direções para que o aluno construa seu conhecimento baseado naquilo que a 

humanidade já produziu. Não se quer dizer com isso que o aluno precisa apenas 

reproduzir o que está posto, pelo contrário, o aluno necessita entender as bases deste 

conhecimento e avançar, de maneira autônoma, a partir da internalização daquilo que a 

humanidade lhe propiciou. 

                                                           
6
 Constantemente se fala em Cidadania nesta dissertação por ser esta uma das premissas básicas da 

Educação formal brasileira (BRASIL, 1997; BRASIL, 2010), por isso, não é possível desconsiderá-la 

sempre que se propuser discutir a Educação. 
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Para Gauthier et al. (2006), os livros didáticos e os programas que direcionam a 

produção destes materiais didáticos fazem parte dos saberes curriculares que compõem 

o repertório de saberes dos professores. Os autores assinalam que o saber curricular é 

aquele selecionado e organizado pela escola ou pessoal responsável por tal atividade a 

fim de dar foco ao trabalho do professor. Na maioria das vezes, quem faz a primeira 

seleção do programa oficial são funcionários do Estado ou outros agentes, em 

detrimento do professor, como explicitou Albuquerque (2011). O livro didático se faz 

presente neste repertório de saberes, na medida em que as editoras organizam seus 

materiais didáticos a partir daquele rol de expectativas e conteúdos delimitados pelos 

órgãos centrais (BRITTO, 2011). Os livros serão escolhidos pelos professores os quais 

necessitarão conhecê-los em seus aspectos teóricos e metodológicos, para conseguir 

mediar de modo satisfatório o conhecimento de seus alunos, almejando a construção e 

efetivação de suas práticas cidadãs. 

A partir do exposto, ressalta-se que não é intenção implícita dessa pesquisa 

propor a ideia de que o professor é menos importante que o recurso didático que utiliza. 

O livro, sem a mediação do professor, certamente pouco contribuirá na construção do 

conhecimento do aluno, assim como não possibilitará eficazmente a construção de sua 

autonomia e criticidade (elementos básicos da cidadania). Isso porque o aluno não terá 

per si iniciativas de buscar outras fontes de formação e, ainda que possua esta iniciativa, 

há a questão da limitação experiencial do onde ir buscar. Pode-se argumentar que os 

alunos conseguem realizar, por exemplo, pesquisas em páginas na internet, mas não é 

função da internet a formação do indivíduo, mas a sua constante informação e, se não 

trabalhadas criticamente, tais informações mais deformarão do que formarão o cidadão 

(MASSEY, 2012).  

O que está se entendendo neste trabalho por cidadania extrapola a ideia de um 

sujeito que possui direitos e deveres (CERQUIER-MANZINI, 2010). A cidadania que 

se busca discutir é aquela segundo a qual os sujeitos entendem a sociedade como 

contraditória e segregadora (SANTOS, 1996). E que estes mesmos sujeitos possuam um 

determinado entendimento de sua espacialidade e pensem a partir de suas vivências 

locais, sabendo que estas vivências possuem relações outras que não são explicadas 

somente pelo o que lhe é mais próximo, mas que a vida do lugar é produzida também 

em outras escalas. Outro aspecto a se considerar neste entendimento de cidadania é o 

papel da individualidade (CANCLINI, 1995), mas não do individualismo, na construção 
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da identidade do sujeito e na sua atuação frente e junto à coletividade. Neste sentido, o 

indivíduo possui a possibilidade de contestar mais direitos, ou seja, terá direito a ter 

direitos, assim como tem a possibilidade de ampliar determinados direitos que estão 

pouco claros em seu contato diário com o mundo (BENEVIDES, 2004). 

Observe-se que os sujeitos da aprendizagem dos quarto e quinto anos do Ensino 

Fundamental não são adultos com pensamento lógico-abstrato constituído e prontos 

para interpretar a realidade em suas diferentes nuances. Trata-se especificamente de 

crianças com aproximadamente nove e dez anos de idade. Essas crianças, enquanto 

sujeitos sociais, também produzem o espaço e neste processo de produção do espaço, 

constroem lugares (LOPES e VASCONCELLOS, 2005). Neste sentido, torna-se 

necessário a essas crianças compreender suas espacialidades, para que iniciem a 

elaboração de sua cidadania. A compreensão sistemática, por parte das crianças, de suas 

espacialidades se dá por meio do aprendizado escolar, não se trabalhando diretamente 

com a definição de um conceito, mas dando elementos para que o aluno construa o seu 

entendimento sobre aquele conceito e seja capaz de interpretá-lo e assimilá-lo a partir de 

diferentes noções espaciais que lhe são correlatas. A compreensão da espacialidade da 

criança por ela mesma precisa ser considerada, no processo de ensino-aprendizagem, 

outrossim, é uma temática que deve ser abordada pelos livros didáticos que são 

destinados a este público alvo.  

Compreender a espacialidade do cidadão requer voltar-se ao lugar como 

elemento fundante desse processo dentro da aprendizagem escolar em Geografia. 

Todavia, o lugar do qual se fala neste texto está para além do encontro das forças locais 

e globais na configuração de um determinado ponto do espaço, bem como não se 

restringe somente ao que é significativo para o indivíduo. O lugar possui essas duas 

vertentes ou, como expressa Callai (2005, p. 234), o lugar é “sempre cheio de história e 

[que] expressa/mostra o resultado das relações que se estabelecem entre as pessoas, os 

grupos e também das relações entre eles e a natureza”.  

É preciso que se entenda que uma vertente não anula a outra e, mais que isso, é 

necessário o entendimento, por parte de quem pensa o ensino para esta fase da 

escolaridade, de que as crianças também estão nesta inter-relação de escalas e de 

afetividade pelo lugar. Em outras palavras, a construção dos lugares pelas crianças 

aborda as diferentes escalas espaciais e, do mesmo modo, está permeada de significação 
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e afetividade deste grupo social para com o lugar construído. Para Lopes (2009, p. 43), 

entender as crianças como produtoras de espacialidades “é sem dúvida uma das 

contribuições que nossa ciência pode trazer para o estudo das crianças e suas infâncias”, 

é por este viés que a escrita desta dissertação se justifica. O foco da dissertação é a 

potencialidade da formação do conceito de lugar nos livros didáticos.  

Esta dissertação é composta por três capítulos representativos à temática aqui 

desenvolvida e fundamentais ao entendimento do objeto que se pretende perscrutar. No 

primeiro capítulo, discute-se como o livro didático tem sido pensado no Brasil, em 

especial, a partir dos programas nacionais de avaliação. Para além disso, busca-se aliar a 

referida discussão às propostas curriculares oficiais e fecha-se com a discussão sobre 

como o lugar é pensado pelo Edital do PNLD e como o Guia do Livro Didático, 

resultante deste Edital, apresenta tal categoria como conceitos nos livros didáticos frente 

a todo esse debate curricular e avaliativo do material didático.  

O segundo capítulo aborda as possibilidades de se entender o lugar com base na 

visão fenomenológica e  na visão dialética, e como estas podem proporcionar uma outra 

visão de lugar que considere tanto as demandas locais quanto de outras escalas e, ao 

mesmo tempo, leve em consideração a afetividade dos sujeitos por esse lugar. O lugar 

também não é entendido apenas como uma produção social, mas consideram-se também 

os aspectos físico-naturais de onde este lugar se situa e as implicações e demandas 

destes aspectos no lugar (físico-naturais e sociais). Neste capítulo, são apresentados e 

discutidos dados obtidos na pesquisa com o livro didático selecionado. 

O último capítulo constitui uma reflexão sobre a prática da professora 

entrevistada. Neste, são apresentados e discutidos outros dados da pesquisa documental 

no que concerne à formação para a cidadania e à construção de noções espaciais. No 

que se refere aos dados da entrevista, estes destacam a prática docente nos anos iniciais, 

no processo de ensino-aprendizagem de Geografia com base no livro didático, as 

proposições curriculares oficiais e a articulação da atuação da professora com os 

encaminhamentos propostos para se entender o lugar na atualidade. Para tanto, discute-

se como a noção de lugar, trabalhada pelo livro didático analisado pode proporcionar a 

construção da cidadania do aluno com a mediação do professor. 
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CAPÍTULO 1  

LIVRO DIDÁTICO: CONTEÚDOS E PROPOSTAS DE GEOGRAFIA PARA OS 

ANOS INICIAIS 

 

“Estudo: escrever com o lápis”  

Juan Miguel, 7anos  

(NARANJO, 2013, p.55) 

  

 

 

Este capítulo visa apresentar e problematizar a Geografia na perspectiva das 

orientações oficiais seguidas pelos livros didáticos de Geografia voltados para os anos 

iniciais. Para tanto, recorre-se aos programas de avaliação de livros que auxiliaram e, 

ainda, auxiliam os professores na escolha do material didático. Assim, recorre-se a uma 

discussão sobre a estrutura curricular presente no Brasil, dando destaque para o Edital 

do PNLD, enquanto documento central que norteia a produção de livros didáticos no 

Brasil e os PCN,  por ser este o principal documento curricular que dá suporte ao 

processo de ensino-aprendizagem desenvolvido nas salas de aulas brasileiras 

(CISTERNAS, 2012).  

O capítulo está estruturado de modo que o leitor compreenda como está (e como 

já foi) organizada a política de avalição de livros didáticos institucionalizada no Brasil. 

Em seguida, busca-se compreender como as demandas curriculares institucionalizadas 

podem interferir no trabalho em sala de aula. Os dois últimos tópicos estão voltados 

para evidenciar como o lugar aparece em propostas oficiais, como nos PCN e no Edital 

do PNLD. Ao se destacar os PCN, a ideia é apreender as possibilidades de construção 

do conhecimento sobre o lugar, segundo o qual, o professor terá maior embasamento 

para desenvolver seu trabalho. Por fim, apresenta-se a concepção de lugar encontrada no 

livro didático pesquisado, para que, dessa maneira, se possa ter uma compreensão do 

todo sobre o lugar ao qual o professor dos anos iniciais tem acesso no momento de sua 

formação, atuação e reflexão sobre a prática que desenvolve.   
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1.1 A política nacional do livro didático no Brasil 

 

 

Este tópico visa discutir a avaliação de livros didáticos em geral, mais 

especificamente a avaliação dos livros de Geografia para os anos iniciais e os avanços e 

críticas obtidos a partir da implementação do Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD). 

Não se quer com este texto traçar um estado da arte acerca de tudo o que envolve 

a política de avalição de livros no Brasil, essa atividade já foi realizada de maneira 

coerente por Freitag, Costa e Motta (1997); Sposito (2006) e Britto (2011). Entretanto, 

vê-se necessário delinear os progressos obtidos por meio dessas avaliações nacionais no 

que concerne à qualidade material e, principalmente, imaterial dos livros didáticos 

distribuídos para as redes públicas de educação em todo o país. 

Os livros didáticos são produtos que veiculam um saber aceito socialmente e 

cientificamente e que, por isso mesmo, voltam-se à construção do conhecimento, mas 

esse produto social também teve, muito mais que hoje, uma outra função, que é, ainda 

que implicitamente, servir a uma determinada concepção de sociedade e de organização 

da vida. Pode-se dizer que os livros didáticos estiveram a “serviço” do Estado, uma 

prova disso eram as comissões criadas para analisar e referendar a compra de livros 

didáticos pelo governo federal. Ainda que possa parecer que se fala do que acontece 

atualmente, é pertinente atentar-se para as diferenças entre um modelo de avalição mais 

democrático e outro cerceador.  

No período da instalação do Estado Novo, durante o governo Vargas, e depois 

com a implementação da Ditatura Militar no Brasil, com patrocínio do governo 

estadunidense, o processo de avaliação de livros didáticos estava centralizado no 

Ministério da Educação (MEC) e quase sempre era uma avaliação realizada por técnicos 

daquele órgão (FREITAG; COSTA; MOTTA, 1997). Entretanto, se os livros 

trouxessem concepções divergentes daquelas instituídas pelo MEC, estariam 

sumariamente reprovados. Atualmente, o processo de avaliação de livros didáticos é 

descentralizado, feito em grande parte por professores de universidades públicas do 
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país, mas também aceitando contribuições de professores das escolas públicas, fato este 

que auxilia na democratização do saber veiculado pelos livros.   

Ainda que um pouco mais democrático que outrora, os livros didáticos,  

necessitam estar condizentes com algumas normativas deste Estado que representa. 

Entre tais normativas,  estão a Constituição da República Federativa do Brasil; a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), com suas alterações; o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA) e o Estatuto do Idoso; as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Fundamental e as Diretrizes Curriculares para a Educação 

Básica. Ao estarem submetidos a tais normativas, poderia se argumentar que, como em 

outros tempos, os livros permanecem sob forte controle do Estado. Contudo, é preciso 

que se contextualizem essas normativas que precisam ser contempladas pelos livros 

didáticos. Todas essas leis, normas e estatutos foram criados no período de 

democratização da sociedade brasileira. Com isso, pode-se inferir que não há 

cerceamento de ideias e opiniões como nos períodos de ditatura. 

Na verdade, ao serem respeitadas estas normas e leis no processo de avaliação, 

pode-se supor que, durante a utilização destes livros por professores e alunos, serão 

maiores as possibilidades de que o material alcance meios para a assimilação da 

cidadania formal, regida por leis que estão em vigor no atual momento de sua 

publicação e que, por isso mesmo, são levadas em consideração pelos autores.  

 Com a avaliação oficial dos livros didáticos, entende-se que a qualidade do 

material que chega às escolas tem melhorado significativamente, fato que pode ser 

comprovado se comparado à quantidade de obras aceitas na última e na primeira 

avaliações do PNLD. Das 84 obras de Geografia inscritas, 45 foram aprovadas (PNLD, 

2012), o que pode ser considerado um avanço, visto que, se for comparado aos dados da 

primeira avaliação de livros de Geografia para os anos iniciais, ter-se-ão os seguintes 

dados: dos 112 livros inscritos, 100 fizeram parte do Guia do Livro Didático do ano de 

1997, porém 75 destes foram considerados não recomendados para o uso em sala de 

aula (BEZERRA; LUCCA, 2006). 
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Gráfico 1 – Total de livros inscritos e aceitos nos PNLD 1997 – 2013 

Fonte: PNLD 1997; PNLD 2013 

Organização dos dados: Luan do Carmo. Elaboração gráfica: Leonardo de Castro Araújo 

 

 

Sobre os avanços e modificações no processo de avalição de livros didáticos, é 

importante se fazer um retrospecto de como era organizado o Guia do Livro Didático no 

início da institucionalização do PNLD
7
. Conforme apresenta Britto (2011), o PNLD foi 

criado em 1985, mas tem suas raízes fincadas em meados da década de 1930, quando 

foi criado o Instituto Nacional do Livro. Segundo Freitag, Costa e Motta (1997), no 

período do Estado Novo, o governo federal passou a direcionar seu olhar de maneira 

mais sistematizada para a produção didática presente no Brasil. Até esse período, grande 

parte dos livros veiculados pelo país era, em grande medida, produzida no exterior.  

Com relação à importação de livros para o Brasil, em especial os de Geografia, 

Albuquerque (2011) assinala que alguns fatores presentes na sociedade brasileira no 

final do século XIX e início do XX podem servir de elementos para repensar a produção 

didática no país. Dentre os elementos, a autora destaca o aumento do número de escolas 

no país, a constante necessidade das editoras de adaptarem seus materiais à realidade 

brasileira e o crescente sentimento nacionalista.   

O processo de avaliação de livros didáticos pelo governo federal, entre 1930 e 

1990, esteve organizado em uma sucessão de decretos e leis que se complementavam, 

                                                           
7
 Atualmente o PNLD está organizado da seguinte maneira: inicialmente é lançado o Edital para inscrição 

dos livros didáticos; os livros que atendem às especificações do Edital são levados à avaliação por 

pareceristas. Dos livros aprovados por essa avaliação, sai o Guia do Livro Didático (ou Guia do PNLD) 

que é o produto que chega ao professor. 
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constituindo, como afirma Kanashiro (2008), uma verdadeira colcha de retalhos. Entre 

1985 e 1996, o PNLD tinha presença massiva dos técnicos do MEC, após essa data, o 

processo avaliativo passa às Universidades. Esse fato visava a alguns objetivos: 1) dar 

evidência maior aos aspectos pedagógicos em detrimento dos técnicos durante o 

processo de avaliação; 2) possibilitar o encontro de erros e doutrinações científicas que 

apenas um especialista poderia ser capaz de diagnosticar; 3) amparar o processo 

avaliativo nos princípios da transparência e neutralidade, uma vez que o nome dos 

avaliadores só é divulgado quando o Guia do PNLD é lançado. 

O trabalho de Britto (2011) constitui uma referência que pode ser citada, pois 

discute o PNLD em sua estruturação e fundamentação básica. Segundo a autora, o 

Programa já forneceu o Guia do Livro Didático com livros aprovados e não aprovados, 

ficando a cargo do professor a escolha final do material. Nesse período, o professor 

poderia escolher os livros não por coleções, mas por volumes, cada volume de cada 

componente curricular voltado para uma determinada série.  Era possível essa maneira 

de escolha porque os livros submetidos aos primeiros editais eram inscritos 

separadamente. Atualmente, pensando em uma coerência teórico-metodológica no 

processo de ensino-aprendizagem, os livros didáticos são avaliados e escolhidos por 

coleções completas. Se antes os livros recebiam “estrelas” e estavam classificados em: 

recomendados com distinção (três estrelas), recomendados (duas estrelas), 

recomendados com ressalvas (uma estrela) e não recomendados, desde 2001, não 

entram no Guia as obras não recomendas e, desde 2003, não existe mais a adoção de 

estrelas.  

A necessidade de se ter uma política nacional para avaliar os livros comprados 

pelo governo federal brasileiro é evidente, tendo em vista os enormes investimentos da 

União na aquisição do material e reposição anual de parte daquilo que foi deteriorado, 

extraviado ou sofreu algum tipo de dano que dificultasse sua utilização. Para se ter ideia 

da dimensão desse Programa, dando destaque somente ao Ensino Fundamental, em 

2014, o governo federal pagou R$ 879.828.144,04 (oitocentos e setenta e nove milhões, 

oitocentos e vinte e oito mil, cento e quarenta e quatro reais e quatro centavos) em 

compra de livros, tendo 23.452.834 (vinte e três milhões, quatrocentas e cinquenta e 

duas mil e oitocentas e trinta e quatro) escolas atendidas (FNDE, 2014). Conforme 

aponta Kanashiro (2008), o PNLD é o maior programa de compras de livros didáticos 

do mundo.   O gráfico (02) ilustra a despesa do Ministério da Educação (MEC) com o 



27 

 

PNLD, com as Universidades Federais de Goiás e do Maranhão e as demais despesas, 

apenas para que se tenha uma ideia da dimensão do programa. Observa-se que o PNLD 

possui o dobro de recursos que ambas as Universidades têm. 

Vale ressaltar, entretanto, que os valores referentes às Universidades estão 

relacionados somente ao repasse direto do MEC para essas instituições, ou seja, as 

Universidades apresentadas como comparativo possuem orçamento maior que o valor 

mostrado. Isso se justifica porque tais instituições recebem repasses de outros 

ministérios, como é o caso do Ministério da Ciência e Tecnologia e o Ministério da 

Saúde,  bem como por meio de programas diversos, recebem outros valores do próprio 

MEC, como é o caso do custeio dos programas de Pós-Graduação. Já a porcentagem 

referente ao PNLD demonstra a soma de todos os seus gastos, tais como: 1) 

organização, publicação e divulgação do Edital; 2) convite, transporte e estadia da 

equipe de apoio e dos professores avaliadores dos livros didáticos; 3) elaboração, 

confecção, divulgação e distribuição dos Guias; 4) repasse para as escolas dos livros 

escolhidos. 

 

Gráfico 2 – Despesas do Governo Federal (MEC – PNLD (2014))    Fonte: Portal 

da Transparência do Governo Federal
8
 

  

                                                           
8
 Disponível em: < http://www.portaltransparencia.gov.br/#>Acesso em: 15.maio.2014 
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Com base nos dados apresentados, concorda-se com Sposito (2006), quando diz 

que é de importância ímpar a avaliação dos livros didáticos por profissionais capazes de 

identificar problemas teóricos e doutrinações presentes nos materiais escolares.  

Conforme evidenciam os dados do Gráfico 2, o mercado editorial voltado para 

os livros didáticos é promissor, por isso não se pode permitir que empresas que apenas 

visam ao lucro em todas as esferas da sociedade, como é o caso das editoras, apropriem-

se, sem parâmetros e normas, da comercialização de livros. É importante se ter em 

mente que, antes de o livro ser uma mercadoria em prol do lucro de alguns, é 

essencialmente fonte de aprendizado e conhecimento para muitos, em especial para os 

mais pobres. A despeito do apresentado, o livro didático tem tido sua dimensão 

mercadológica muito mais evidenciada que seu aspecto formativo (KANASHIRO, 

2008), tal afirmação encontra-se, também, nos estudos de Bezerra e Lucca (2006). 

Segundo esses pesquisadores, apesar de o MEC ter instituído a avaliação de livros 

didáticos, eximiu-se totalmente da produção destes, deixando a cargo das editoras e de 

seus autores e editores a função de elaboração dos materiais didáticos.  

Por ser um produto social polissêmico (SPOSITO, 2006), com a ausência do 

MEC no processo de elaboração dos livros didáticos, podem ser suscitados alguns 

paradoxos: 

1) Possibilidade de uma maior liberdade por parte de autores e editoras de trazerem 

em seus livros aspectos formativos que consideram mais pertinentes a serem 

trabalhados pelos professores em suas aulas; 

2) Essa maior liberdade pode representar retrocessos no processo de aprendizagem, 

uma vez que, dada a complexidade da elaboração, avaliação e modo de 

utilização dos livros, ainda que existam parâmetros gerais a serem cumpridos, 

alguns aspectos podem direcionar a aprendizagem para visões mais 

conservadoras a respeito da sociedade, como também podem privilegiar aspectos 

do ensino mais tradicional, tais como a memorização; 

3) Por existir um edital a ser cumprido, e buscando a maior comercialização 

possível com o MEC, as editoras podem impor aos autores a total adequação ao 

que está previsto no edital do PNLD, para que não percam seus lucros. 

Neste sentido, é necessária uma constante análise sobre a avaliação oficial de 

livros didáticos. A avaliação do PNLD não pode ser ponto final no processo de 
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verificação das potencialidades dos materiais didáticos. O professor, ainda que 

sobrecarregado de tarefas e com pouco tempo para a reflexão e análise crítica, precisa 

deter-se sobre os materiais que chegam à escola para “análise”, principalmente, dos 

fundamentos teóricos e concepção de mundo trazidos pelos livros didáticos. É relevante 

nesse processo de análise dos livros didáticos por parte do professor, que se lance mão 

do Guia do PNLD para elucidar os prós e os contras apresentados na resenha das obras, 

e que se realize um diálogo com seus pares acerca da obra que mais pode contribuir com 

o aprendizado e formação cidadã de seus alunos. 

É de praxe, por parte das editoras, aproveitarem-se da sobrecarga de trabalho do 

professor e enviar para as escolas os livros, antes mesmo que o Guia do PNLD chegue. 

Como aponta Kanashiro (2008), essa é uma estratégia para que o professor realize sua 

escolha com o livro que é mais atrativo e, então, possa se ocupar de outras atividades 

dentro do cotidiano escolar. A autora ainda argumenta que, para países em processo de 

desenvolvimento, como é o caso do Brasil, o livro tem importância tão grande, que 

ocupa, em relatórios do Banco Mundial para a Educação, uma posição mais privilegiada 

que a remuneração dos docentes. Com isso, parte do dinheiro que é emprestado por essa 

instituição financeira internacional, voltada para o investimento em educação em países 

como o nosso, deve primeiro atender à compra de livros e somente depois atender aos 

pagamentos de professores.  

Visando o constante aperfeiçoamento do processo avaliativo dos livros 

didáticos, a cada ano, o Edital do PNLD é discutido pelos avaliadores a fim de se 

minimizar as falhas de edições anteriores e de sempre contemplar aspectos presentes na 

atualidade. Esse processo de discussão do PNLD, a cada edição, não significa mudança 

total do processo avaliativo, mas tão somente adequações à busca pela qualidade. Dizer 

que o PNLD objetiva contemplar aspectos da atualidade não significa ater-se a aspectos 

efêmeros e pouco significativos ao ensino-aprendizagem, mas dar visibilidade ao que 

pode efetivamente auxiliar professor e aluno no processo de construção do 

conhecimento. Um exemplo de adequação do PNLD a aspectos da atualidade é a 

exigência da disponibilização dos livros em formato digital para utilização por alunos 

com deficiência visual (PNLD, 2011).   

Apenas para situar a Geografia nesse debate, recorre-se a dois autores que 

dissertam sobre a especificidade desta área do conhecimento na escola. Sousa Neto 
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(1999) aponta que a Geografia não se faz presente na escola sem um objetivo central. 

Para o autor, a inserção na escola desta disciplina se deu pelo fato de a Geografia poder, 

muito mais que as demais ciências sociais, construir o sentimento de pertencimento nos 

estudantes em relação a seus países. Todavia, Cavalcanti (2002) assinala que, 

atualmente, a Geografia na escola se presta a propiciar ao aluno a construção de 

conhecimento pelo viés da espacialidade das coisas, fenômenos, objetos e pessoas, 

buscando sempre a efetivação de raciocínios espaciais. Por isso, é premente o 

entendimento sobre como o livro didático tem sido pensado para a educação escolar 

brasileira e, nesse sentido, como a Geografia é trazida pelos livros voltados para os anos 

iniciais do Ensino Fundamental. 

Tendo em vista as considerações apresentadas, é possível afirmar que não é 

tarefa fácil o processo de avaliação de livros didáticos na atualidade. Cada vez mais a 

sociedade tem se mostrado mais complexa e em um emaranhado de relações de difícil 

reconhecimento. Daí, o trabalho do professor dos anos iniciais necessitar de um material 

didático de qualidade que o auxilie em sala de aula. Pelo exposto, pode-se apontar que 

reconhecer as diferenças, conseguir articular a realidade vivida com o que é socialmente 

distante, propiciar ao aluno o reconhecimento de sua identidade e de pertencimento a 

um determinado contexto sócio-espacial, são atribuições delegadas ao professor dos 

anos iniciais.  

Para finalizar o tópico, sem pretender encerrar o debate, entende-se que ainda 

que o Guia do Livro Didático venha sendo elaborado desde o ano de 1996, estando 

disponível na internet em suas últimas edições a fim de evitar que o atraso do material 

impresso às escolas inviabilize que o professor, seu consumidor em potencial, faça uso 

desse material na escolha dos livros a utilizar com os alunos. Torna-se urgente um 

trabalho de sensibilização e de demonstração da importância deste instrumento no 

auxílio à escolha dos livros didáticos. Todavia, o debruçar dos professores sobre os 

livros para reconhecimento de suas potencialidades é imprescindível, o Guia apenas 

atua como um instrumento mediador entre o professor e as coleções didáticas.  
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1.2 Demandas oficiais da educação formal na sala de aula: o currículo instituído  

 

 

A escrita deste tópico apoia-se na premissa de que pensar sobre as bases oficiais 

do ensino, da escola e dos conteúdos curriculares “reporta a reconhecer que a 

configuração do mundo atual na sociedade da informação apresenta novas formas de 

compreender os tempos e espaços da globalização” (CALLAI, 2011, p. 129). Por isso,  

é tão importante e necessário refletir sobre o modo como tem sido estruturado o 

currículo oficial de Geografia e a quais demandas este está ligado. Se se entende que a 

produção do livro didático, em toda a sua complexidade, apoia-se também nos 

currículos instituídos, então, tem-se que este produto, da mesma maneira, segue 

algumas demandas sociais. Com isso, ao analisá-lo, tem-se a necessidade de se recorrer 

ao currículo vigente para entender os entrelaçamentos de ambos. 

O entendimento de currículo, segundo o qual, está organizado este texto é o que 

defende Sacristán (2000, p. 17). 

 

Os currículos são a expressão do equilíbrio de interesses e forças que 

gravitam sobre o sistema educativo num dado momento, enquanto que 

através deles se realizam os fins da educação no ensino escolarizado. 

[...] O currículo, em seu conteúdo e nas formas através das quais se 

nos apresenta e se apresenta aos professores e alunos, é uma opção 

historicamente configurada, que se sedimentou dentro de uma 

determinada trama cultural, política, social e escolar; está carregado, 

portanto, de valores e pressupostos que é preciso decifrar. 

 

Para Lopes e Macedo (2011), os currículos estão organizados segundo diferentes 

perspectivas. Talvez a mais evidenciada seja a que as autoras trazem em primeiro, que é 

a de ordem acadêmico-científica, a qual tem a ver com a validação de determinados 

saberes, e que está intimamente ligada à perspectiva instrumental. Essa segunda 

perspectiva se difere da primeira por dar destaque aos fins, sem considerar os meios 

utilizados para alcançá-lo. A terceira perspectiva de currículo é a progressivista, nesta 

concepção “a escola deve ser capaz de contribuir para mudanças sociais formando os 

alunos para serem cidadãos em uma sociedade democrática” (idem, p. 75). Por fim, a 
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perspectiva crítica, segundo a qual,  “se problematiza o que se entende por 

conhecimento e lança as bases para que seja questionado o que se conta como 

conhecimento escolar” (ibidem, p. 77). Se na atualidade busca-se um ensino pautado 

pela crítica, então, os saberes que compõem os currículos são das mais diversas ordens: 

acadêmico-científica, instrumental, historicamente situados e ligados à emancipação do 

ser humano sobre um sistema social opressor e voltados a mudanças estruturais na 

sociedade.   

Cisternas (2012, p. 66) afirma que “o currículo brasileiro tem como base a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), criada em 1996 e regulamentada 

em 1998 para orientar a Educação Básica (Ensino Fundamental e Médio), a partir da 

qual surgem os Parâmetros Curriculares Nacionais”. Assim, os dois principais 

direcionamentos oficiais do ensino na escola é a LDB e os PCN, dos quais saem as 

outras normativas para organizar a educação formal em todo o pais. Camacho (2011, p. 

8) expõe sobre os PCN, observando que 

  

[...] este documento oficial afirma que os professores daquela etapa 

escolar [anos iniciais] estão despreparados para trabalhar a disciplina 

[de geografia]. Concordamos com o documento que as mudanças de 

concepções produzidas na academia não atingiram quem deveria, ou 

seja, o professor do Ensino Fundamental. Sendo assim, os professores, 

por não terem suporte técnico e teórico, continuaram ensinando a 

geografia descritivamente, descontextualizada, apoiada apenas no 

livro didático. Todavia, cabe ressaltar que entendemos que se os PCN 

de geografia forem utilizados como principal base teórico-

metodológica do professor, este também se torna insuficiente para 

construir uma mudança social. 

 

Conforme consta no documento introdutório dos PCN, este material consiste em 

um referencial de natureza aberta e flexível “a ser concretizado nas demandas regionais 

e locais sobre currículos e sobre programas de transformação da realidade educacional” 

(BRASIL, 1997b, p. 13). Ainda que, em seu próprio texto, os PCN não sejam 

considerados currículos, por sua natureza orientadora, entende-se que este documento 

representa uma proposta curricular nacional. Para ser mais elucidativo, em outro trecho 

do mesmo documento, lê-se: “o que se apresenta é a necessidade de um referencial 

comum para a formação escolar no Brasil, capaz de indicar aquilo que deve ser 

garantido a todos, numa realidade com características tão diferenciadas” (idem, p. 28). 
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Considerando as expectativas, formalmente estabelecidas, que a sociedade 

delega à escola: formação para a cidadania; ensino-aprendizagem coerente, sistemático 

e comprometido; reconhecimento das contradições sociais e possibilidades de mudança 

do status quo, ter um trabalho docente apoiado somente em uma fonte teórico-

metodológica empobrece tal exercício. Por isso, são criadas e constantemente discutidas 

novas formulações curriculares nas mais diferentes esferas da educação formal no Brasil 

que, em grande medida, utilizam os PCN como referenciais gerais.  

Segundo Palma Filho (1998, p. 116), “a educação vista como preparação de 

recursos humanos para o sistema produtivo tem sido a mais perseguida pelas reformas 

educacionais empreendidas nos últimos trinta anos”. Nessa mesma direção, Straforini 

(2011) aponta que as modificações curriculares da atualidade têm sido mais técnicas e 

ideológicas que pedagógicas, porque buscam aliar-se aos novos modelos de organização 

da vida produtiva, baseada essencialmente em concepções neoliberais
9
. Neste contexto, 

entram os PCN e a LDB que, como apresentado, constituem as atuais políticas centrais 

de direcionamento da educação formal no Brasil. Conforme Palma Filho (1998), o fato 

evidenciado consiste em um problema porque, a escola acaba por não se mostrar 

totalmente aberta a três princípios básicos para a educação voltada à cidadania, quais 

sejam: 1) a socialização do conhecimento que é efetivamente relevante e não somente 

os determinados pelos documentos e livros didáticos, ou orientações curriculares; 2) a 

pluralidade da escola, no sentido de reconhecer outras possibilidades de pensamento e 

atuação que não somente os da classe dominante; 3) a escola para quem realmente a 

vivencia, ou seja, o protagonismo dos sujeitos escolares dentro das escolas, no sentido 

de gestão, organização e execução de propostas pedagógicas e científicas.  

Discutindo os “problemas” apresentados pelos PCN, com destaque para os de 

Geografia, Sousa Neto (1999) destaca que, talvez, os maiores equívocos da implantação 

do documento no Brasil tenham sido a negligência da proposta em relação às 

associações científicas e profissionais, consequentemente, negligenciando também parte 

                                                           
9
 Essa concepção de educação neoliberal, isto é, voltada para a eficiência do processo produtivo pode ser 

comprovada vide trecho: “Não basta visar à capacitação dos estudantes para futuras habilitações em 

termos das especializações tradicionais, mas antes trata-se de ter em vista a formação dos estudantes em 

termos de sua capacitação para aquisição e o desenvolvimento de novas competências, em função de 

novos saberes que se produzem e demandam um novo tipo de profissional, preparado para poder lidar 

com novas tecnologias e linguagens, capaz de responder a novos ritmos e processos” (BRASIL, 1997b, p. 

28). 
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do que estava em maturação sobre o ensino de Geografia e a ciência geográfica. O autor 

ainda cita outros problemas, como os formuladores da proposta,  criticando-os por  

 

[...] desconhecerem diversas outras propostas curriculares [...] vieram 

não se sabe de onde como especialistas já que têm pouquíssima ou 

quase nenhuma vivência na educação geográfica. O resultado foi um 

desastre epistemológico, porque se elegeu a fenomenologia como 

única vertente filosófica válida para a Geografia.  (SOUSA NETO, 

1999, p. 15). 

  

Na verdade, encontram-se nos PCN de Geografia diversas orientações teóricas, 

talvez esse seja, então, o seu maior problema, ao tentar contemplar diversas visões de 

mundo, acabou o fazendo de modo pífio, pouco profundo, o que deixa na mente de 

quem o lê, o entendimento de que essa proposta curricular oficial mais se assemelha a 

um “corta e cola” do que a uma orientação geral de fundamentação teórica sólida e 

consistente.  

Ainda sobre os PCN, e o que se apresenta no estudo de Sousa Neto (2011), é 

importante que se atente que há outras possibilidades de construção de conhecimento 

presentes nas propostas do documento. Entretanto, em especial para os anos iniciais, é a 

fenomenologia que recebe maior destaque. É pertinente pensar sobre em que medida as 

proposições oficiais conseguem responder satisfatoriamente aos problemas reais da 

sociedade. Outra questão pertinente a ser pensada é até que ponto a fenomenologia 

abarcaria todas as demandas e situações vividas pela sociedade, no que diz respeito, em 

especial, à construção espacial.  

 Para Cavalcanti (1999, p. 126), mesmo que as propostas oficiais sejam 

importantes, por servirem como orientações gerais aos professores para o 

encaminhamento de sua atuação em sala de aula, é necessário que o professor 

mantenha-se em constante preocupação com a realidade vivida pelo aluno, para que, 

assim, a Geografia “cumpra melhor sua tarefa social para os dias atuais”. Gonçalves e 

Lopes (2008) lamentam que ainda na atualidade sejam encontradas propostas 

curriculares de Geografia que se pautam pela fragmentação e desarticulação dos 

conteúdos. Segundo os autores, essas propostas curriculares prezam pela memorização e 

transmissão de conhecimento e, especificamente na Geografia, separam os conteúdos da 
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Geografia Física e Geografia Humana, além de não propor modos de encaminhar a 

aprendizagem para as noções de escala geográfica e temporal. Estas propostas didáticas 

ainda se pautam pelos círculos concêntricos de entendimento espacial, o que limita 

consideravelmente, como demonstrado por Straforini (2008), a construção de uma 

aprendizagem geográfica e cidadã. 

No que concerne ao debate referente ao campo do currículo, não se pode 

restringir esta área do conhecimento e atuação docente a um mero guia que precisa ser 

cumprido à risca ou como direcionamento geral e mínimo para as aulas, devendo ser 

obrigatoriamente seguida por professores e incorporada pelos alunos. Para além do 

apresentado, currículo significa a possibilidade de significar e ressignificar o processo 

de ensino-aprendizagem aos sujeitos diretamente envolvidos no meio escolar, isto é, 

professores e alunos. Somente quando o currículo perde o seu caráter de mera 

formalidade a ser cumprida e passa a ser objeto de reflexão ao professor, em seu 

cotidiano de trabalho, é que abordar o currículo passa a ter importância dentro da sala de 

aula. 

Não se quer com isso dizer que as orientações encaminhadas pelo Ministério da 

Educação, Secretarias de Educação, Conselhos de Educação e outras instâncias de 

decisões escolares devam ser rejeitadas. Entende-se que essas orientações são 

importantes e de enorme valia para o professor e sua atuação. Entretanto, pondera-se 

que seja relevante o professor entender e praticar a possibilidade de construção e 

reorganização curricular frente à realidade de sala de aula na qual se encontra. A tarefa 

de permanente construção do currículo não se restringe ao professor, mas engloba todos 

os atores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Todavia, é o professor o 

sujeito de maior importância nesta atividade, visto que possui conhecimento intelectual 

e capacidade de discernimento mais elaborados que o aluno. É o professor que mantém 

um diálogo constante com os alunos (diferente de coordenadores e diretores), sabendo, 

assim, de suas dificuldades, limitações e potencialidades e, geralmente, conhece as 

demandas externas da escola para saber em qual momento/situação pode direcionar a 

atividade pedagógica, a fim de contemplar tais demandas. 

Encaminhamentos curriculares prontos e acabados apenas servem para engessar 

o trabalho do professor junto à sala de aula. Se é importante o professor colaborar com a 

formação cidadã de seus alunos, uma das primeiras possibilidades disso acontecer é o 
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professor se mostrar capaz de intervir e atuar ponderadamente perante os desafios 

diários que lhes são colocados em sala de aula. Não é possível um professor buscar a 

formação cidadã de seus alunos, se este mesmo professor é apenas um sujeito que 

reproduz aquilo que lhe foi designado. A formação cidadã carece de autoria e 

autonomia, mas essa formação não se constitui em uma realidade descontextualizada, 

por isso a importância de se ter, de se utilizar e de se criticar os currículos.  

Pelo exposto, frisa-se que ainda que se defenda que o professor seja um produtor 

(reelaborador) de currículos, não se pode defender que essa atividade de 

reorganização/ressignificação curricular esteja fora dos planos de educação do país, do 

projeto da escola e das atuais recomendações para a formação básica do aluno, 

envolvendo o campo da cidadania e da possibilidade de atuação no mundo do trabalho. 

Desconsiderar orientações oficiais é um equívoco, ainda mais em um país que, 

segundo dados do Ministério da Educação (MEC), possuía 685.025 (seiscentos e oitenta 

e cinco mil e vinte e cinco) professores atuando nos anos iniciais, dos quais, 

aproximadamente 265.606 (duzentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e seis) não 

tinham curso superior (INEP, 2009). É preciso, ainda, ter ponderação sobre esses dados. 

Atualmente, a exigência mínima para atuar como docente em salas de anos iniciais é 

graduação em Pedagogia, dados não evidenciados pelo MEC, uma vez que os dados 

apresentados somente ativeram-se ao fato de o professor ter ou não curso superior. 

Neste sentido, pode-se constatar que o problema de professores sem formação 

necessária para a atuação nos anos iniciais é maior do que o que os dados apresentam. 

Sendo assim, são imprescindíveis orientações gerais para que o professor consiga 

organizar responsavelmente seu trabalho.  

Pensar a Geografia, que tem passado por substanciais modificações desde a 

década de 1970, principalmente, quando voltou a ser disciplina autônoma da História 

com a dissolução dos Estudos Sociais, é contextualizá-la com suas condições de 

existência e de produção na escola, daí o entendimento de que as orientações oficiais 

são de suma importância para o professor.  A Geografia à qual o professor sem 

formação específica teve acesso em sua época de escolarização é, provavelmente, 

aquela que reproduzirá em suas aulas. Considere-se que o conhecimento geográfico 

passou por muitas mudanças, e hoje já não se defende mais o ensino pautado na 

memorização de dados, informações e conceitos com pouco significado para a vida do 
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aluno e sem aplicabilidade no cotidiano. É por isso que orientações gerais, como as dos 

PCN, são importantes para os professores e para quem atua na área da Educação 

escolar. Sem conhecimento das modificações no mundo do ensino, o professor, ainda 

que faça uso de um livro extremamente inovador, possivelmente, o utilizará de maneira 

tradicional. 

Apesar de todas as críticas realizadas e amplamente conhecidas aos PCN, é 

importante salientar suas contribuições ao processo de ensino-aprendizagem. Como 

propõe Albuquerque (2004), o currículo de Geografia que se apresenta na atualidade nas 

escolas tem uma base eclética, não privilegia apenas uma vertente teórica, mas se 

respalda nas mais diversas concepções a fim de propiciar ao aluno uma aprendizagem 

que lhe seja significativa, comprometida e crítica. A ideia central das produções 

curriculares atuais é retirar da Geografia o estigma de ser uma matéria pautada apenas 

pelo aspecto de memorização de dados e informações, por isso a necessidade de se 

recorrer a diversas pautas teóricas. 

Quando se fala em currículo na escola não se está dizendo um rol de conteúdos 

trazidos pelo livro didático os quais devem ser trabalhados com o aluno pelo professor 

ou, como aponta Le Sann (2012), não se está falando do sumário e do livro didático que 

o professor terá que “vencê-lo” até o final do ano letivo. O currículo, como apontam 

Lopes e Macedo (2011), é uma produção cultural em constante construção e com um ou 

mais objetivos a serem alcançados. O currículo é produto e condição de uma 

determinada classe social, é o que permite ou inviabiliza a concretização de um grupo 

cultural sobre outros. É a legitimação de um determinado conjunto de saberes e 

conhecimentos que, em determinado período histórico, são considerados legítimos e 

importantes de serem aprendidos por crianças, adolescentes e jovens. 

A discussão sobre currículo não pode se limitar à presença ou ausência de 

determinados conteúdos e à ordem como estes estão encadeados no conjunto da obra. É 

preciso, antes de tudo, entender os fundamentos da produção curricular, entender a que 

interesses e a qual classe o currículo existente busca atender, uma vez que, enquanto 

produto social, o currículo reproduz um sentido que nunca é neutro. Nas palavras de 

Straforini (2011, p. 47), 
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[...] se o estado capitalista está a serviço do poder hegemônico, ao 

produzir documentos oficiais curriculares ele está reproduzindo, por 

mediação do currículo, um discurso de manutenção da hegemonia 

capitalista; logo a escola torna-se o seu principal veículo de 

inculcamento de ideologias dominantes.   

   

Se se considerar que os livros didáticos produzidos atualmente no Brasil, que 

visam especificamente à escola pública, seguem as normativas presentes do Edital do 

PNLD e que este Edital, de uma maneira ou de outra está conectado às propostas 

evidenciadas nos PCN, pode-se dizer, então, que o livro didático é uma materialização 

do currículo nacionalmente instituído, assentado em um determinado discurso de classe. 

É inegável que o livro didático constitua-se em um modo de democratização do 

acesso ao conhecimento, mas um conhecimento enviesado, que diz respeito a um 

determinado contexto social.  Todavia, um importante aspecto para a construção da 

cidadania pela via escolar. O paradoxo apresentado pode ser equacionado pelo modo 

como o livro é usado pelo professor – como detentor de verdade única ou como produto 

que possui um determinado entendimento da realidade. É esse olhar do professor sobre 

o livro que diferenciará à construção da cidadania ou à reprodução e manutenção do que 

está posto na realidade. Callai (2011, p. 133) destaca o livro didático como um modo de 

apresentar os conteúdos a serem trabalhados em sala de aula. Segundo a autora, o livro 

didático 

 

[...] se utiliza da produção acadêmica da Geografia (que se ocupa, de 

resolver os problemas postos pela humanidade a partir da pesquisa), e 

de outro lado se utiliza de inúmeras fontes que não necessariamente 

são científicas, mas que advêm de variadas origens do cotidiano, de 

almanaques, de livros, da literatura, de notícias, de jornais, de revistas. 

E tem a referência às exigências postas a partir das políticas públicas 

que definem as diretrizes curriculares, e a normatização dos níveis de 

ensino. 

 

Dentre os tipos de conteúdos que os livros trazem – conceituais, procedimentais 

e atitudinais (COLL, 2000) –, todos são necessários para a construção de pensamentos 

espaciais (ou raciocínio geográfico) na criança bem com para a construção da cidadania, 

porque auxiliam o aluno a compreender o mundo. No entanto, os conteúdos atitudinais 
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são aqueles que mais intensamente estão ligados à cidadania e ao raciocínio espacial, 

porque versam sobre as “convicções cidadãs dos sujeitos, do respeito à diferença, da 

valorização do outro. Também tem a ver com a construção da identidade e do 

pertencimento das pessoas, de modo que sejam capazes de respeitar e valorizar o lugar 

em que vivem” (CALLAI, 2011, p. 136). Sobre os conteúdos atitudinais no ensino de 

Geografia, Silva (2012) argumenta que estes conteúdos pouco têm sido trabalhados em 

sala de aula, e uma das justificativas é que estes conteúdos não aparecem 

satisfatoriamente nos livros didáticos. O autor argumenta que 

  

[...] o ensino de conceitos e procedimentos sempre esteve em voga no 

cotidiano escolar, uma vez que esses conteúdos formam a base do 

ensino formal. Por muito tempo, os conteúdos conceituais 

configuravam o objetivo básico do ensino, os quais eram subsidiados 

pelos conteúdos procedimentais, ou seja, a parte teórica dos conteúdos 

aliados à prática que compunham o todo do processo de ensino-

aprendizagem. (SILVA, 2012, p. 22). 

 

Não obstante, mesmo que o trabalho com os conteúdos atitudinais seja essencial, 

é imprescindível que o professor atente-se para o fato de que, se por um determinado 

período histórico não se trabalhou com esses conteúdos, não se pode agora direcionar o 

ensino somente para a aquisição de atitudes e posturas crítico-cidadãs. Tanto é que, no 

processo de avaliação de livros atual, há a preocupação da inserção eficaz e direcionada 

dos conteúdos atitudinais, mas sem desconsiderar a importância e relevância dos 

conteúdos conceituais e procedimentais. 

Com base no que se apresentou neste tópico, pode-se afirmar que o livro 

didático possibilita a perpetuação de certos conteúdos frente a outros; acaba por 

legitimar alguns conhecimentos e ignorar outros que são considerados pouco fecundos 

para a aprendizagem. Ao extremo, o livro didático pode ser instrumento de ratificação 

de uma minoria opressora sobre uma maioria oprimida. Dessa maneira, o livro didático 

é um forte aliado dos objetivos curriculares explícitos e implícitos. Por isso, a 

importância do olhar crítico do professor acerca do currículo instituído na educação 

formal e a necessidade deste mesmo olhar se manifestar sobre o livro didático utilizado 

em suas aulas. É por meio do olhar cuidadoso e direcionado do professor que a 

possibilidade de emancipação social do aluno será melhor garantida.  



40 

 

  

1.3 O lugar no currículo de Geografia para os anos iniciais 

 

 

Por ser a Geografia acadêmica diferente da Geografia escolar, esta última “uma 

criação particular e original da escola, que responde às finalidades sociais que lhe são 

próprias” (CALLAI, 2011, p. 130), não faz sentido que se trabalhem na escola os 

mesmos encaminhamentos executados na universidade. Conforme apresenta Cavalcanti 

(1998), a disciplina escolar Geografia não é uma redução, ou melhor, não é uma leitura 

reduzida da Geografia acadêmica. Para a autora, estes dois conhecimentos são 

interdependentes e cada qual possui as suas especificidades, o que não torna a Geografia 

escolar menor ou menos importante que a Geografia acadêmica, cada uma possui seu 

grau de importância em contextos específicos. Mesmo com suas especificidades, há 

pontos convergentes entre essas áreas, dentre muitos, podem-se destacar a cartografia e 

as categorias de análise geográfica (com destaque aqui para o lugar), como elementos 

que auxiliam o cidadão, o professor, o aluno e o geógrafo a entenderem o espaço. 

Ao se discutir o lugar no currículo de Geografia para os anos iniciais, é 

inevitável não se trazer à tona o que está proposto nos PCN acerca deste componente 

curricular. Albuquerque (2004, p. 253), ao considerar, especificamente, o lugar nos 

PCN, aponta que “há uma ênfase muito grande sobre esse conceito, que se destaca 

quase como centro da análise geográfica, de modo que nos parece mesmo ser tratado 

como uma espécie de objeto da Geografia Escolar”. Sobre essa constatação, é 

importante dizer que o aluno aprender a noção de lugar não é o essencial no ensino de 

Geografia, o que realmente importa é o aluno ser capaz de entender a produção do 

espaço, tendo como um dos meios para essa aprendizagem o entendimento das 

contradições e significações sociais via lugar que é um dos elementos constituintes do 

espaço geográfico.  

Segundo Castellar (2009, p. 44), cada lugar “tem suas particularidades, mas 

existem problemas que são gerais e que, ao se mostrarem nos lugares específicos, 

assumem sua singularidade”. Entretanto, não só os problemas globais manifestam-se 

nos lugares, existem situações diversas que, ao se assentarem nos lugares, se ligam às 
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particularidades destes.  Essas contradições e contextualizações é que são importantes 

de serem trabalhadas com o aluno, mesmo que, nos anos iniciais, de maneira mais 

simples e com densidade teórica, apenas se busque tornar o aluno um indagador de sua 

própria realidade e reconhecedor das situações por ele vividos. 

Pode parecer estranho, e até mesmo fora de possibilidade, concretizar o proposto 

acima, todavia, quando se percebe que nos documentos dos PCN está estabelecido que é 

importante ao aluno: (1) fazer o reconhecimento de sua atuação na sociedade para a 

transformação das diferentes paisagens, (2) entender os diferentes modos de vida e ser 

capaz de (3) analisar as consequências das transformações da natureza pela sociedade. 

De alguma maneira, em maior ou menor grau, propicia-se ao aluno compreender seu 

lugar de vivência, a organização interna e contextualização externa deste lugar 

relacionado a outros. Mais uma vez, alerta-se para o fato de o professor ser o ator 

mediador da aprendizagem. Sendo assim, não é a proposição do documento que 

determinará o que e como determinado tema será tratado em sala de aula. Quem tem 

essa função é o professor, ao perceber as necessidades de aprendizagem de sua turma e 

as orientações estabelecidas. Dessa maneira, o professor será o construtor do currículo a 

ser implementado em suas aulas, sendo esta a orientação curricular pautada nos 

objetivos gerais e formais da educação e voltada para o contexto da aprendizagem de 

seus alunos em específico. 

Callai (2011) argumenta que possuir informações sobre os lugares é um aspecto 

importante da análise geográfica e, consequentemente, para a construção da cidadania, 

contudo somente a informação não possibilita ao aluno compreender criticamente os 

entrelaces de um determinado lugar com outros e com os sujeitos que o constituem. Daí, 

decorre a importância da problematização, a busca por outras respostas e, até mesmo, a 

dúvida constante sobre aquilo que chega ao aluno como informação. A indagação 

conduzida pelo professor para o aprendizado comprometido e crítico do aluno é 

essencial, se se busca um ensino crítico e comprometido com a mudança social.  

No que concerne ao lugar nos PCN, Albuquerque (2004) afirma que uma das 

contradições deste documento ao tratar do lugar foi privilegiar de maneira enfática a 

visão subjetiva. No entanto, para que contemplasse também outra visão sobre a mesma 

categoria, foram utilizados fragmentos da obra de Ana F. A. Carlos sem 

contextualização e sem apontar avanços dessa autora sobre a referida categoria. Assim, 
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não foi feita uma análise comprometida da evolução do conceito dentro da obra de 

Carlos, sendo dado, com isso, todo destaque à visão subjetiva, relacionada à afetividade 

do sujeito para com o lugar. Para os PCN (BRASIL, 1997a, p. 74-75),  

 

pensar sobre essas noções de espaço [vivido e percebido] pressupõe 

considerar a compreensão subjetiva da paisagem como lugar: a 

paisagem ganhando significados para aqueles que a vivem e a 

constroem. As percepções que os indivíduos, grupos ou sociedades 

têm do lugar nos quais se encontram e as relações singulares que com 

ele estabelecem fazem parte do processo de construção das 

representações de imagens do mundo e do espaço geográfico. As 

percepções, as vivências e a memória dos indivíduos e dos grupos 

sociais são, portanto, elementos importantes na constituição do saber 

geográfico. 

  

Ou, mais especificamente,  

 

[...] pertencer a um território e à sua paisagem significa fazer deles o 

seu lugar de vida e estabelecer uma identidade com eles. Nesse 

contexto, a categoria lugar traduz os espaços com os quais as pessoas 

têm vínculos mais afetivos e subjetivos que racionais e objetivos: uma 

praça, onde se brinca desde menino, a janela de onde se vê a rua, o 

alto de uma colina, de onde se avista a cidade. O lugar é onde estão as 

referências pessoais e o sistema de valores que direcionam as 

diferentes formas de perceber e constituir a paisagem e o espaço 

geográfico. (BRASIL, 1997a, p. 76). 

 

Se no campo da fundamentação teórica, os PCN privilegiam a dimensão afetiva 

e subjetiva da relação sujeito-lugar, no que diz respeito à definição dos objetivos, estes 

estão pautados basicamente na busca do entendimento das contradições e relações 

sociais que se fazem presentes na atualidade e que constituem os diferentes lugares. 

Como exemplo, podem-se citar alguns objetivos elencados: 

 

 Conhecer a organização do espaço geográfico e o funcionamento 

da natureza em suas múltiplas relações, de modo a compreender o 

papel das sociedades em sua construção e na produção do 

território, da paisagem e do lugar; 
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 Identificar e avaliar as ações dos homens em sociedade e suas 

consequências em diferentes espaços e tempos, de modo a 

construir referenciais que possibilitem uma participação 

propositiva e reativa a questões socioambientais locais; 

 Compreender a espacialidade e a temporalidade dos fenômenos 

geográficos estudados em suas dinâmicas e interações; 

 Compreender que as melhorias nas condições de vida, os direitos 

políticos, os avanços técnicos e tecnológicos e as transformações 

socioculturais são conquistas decorrentes de conflitos e acordos, 

que ainda não são usufruídas por todos os seres humanos e, dentro 

de suas possibilidades, empenhar-se em democratizá-las [...]. 

(BRASIL, 1997a, p. 81). 

 

A discussão acerca do lugar no currículo justifica-se para que o lugar não seja 

restrito a um nome no mapa ou a um ponto no espaço, mas que se torne, ao 

entendimento do aluno, vivo, sempre sendo construído pelos mais diferentes sujeitos e 

com significação para a sua vida. Esse é um dos motivos que leva os PCN a criticar as 

aulas descritivas e pautadas apenas no livro didático. Segundo o documento, na 

definição dos conteúdos a serem trabalhados em sala de aula, é importante se considerar 

que estes conteúdos precisam possibilitar ao aluno a construção não apenas de 

conhecimento, de incorporação de técnicas e hábitos socialmente aceitos, mas também 

de atitudes e valores necessários para o convívio em sociedade. 

Para que o aluno realmente conheça criticamente seu lugar, é importante que o 

professor se mantenha livre das amarras da comodidade de apenas repetir o que o livro 

propõe. Como diz d‟Ávila (2008), o trabalho do professor com o aluno, a mediação do 

conhecimento não pode ser “eclipsado”
10

 pelo livro didático que, nesse caso, deixa de 

ser um material de apoio e torna-se o sujeito mediador do conhecimento do aluno. 

Como se sabe, é impossível um livro didático trazer exemplo de todos os lugares, 

mesmo que, como no caso dessa dissertação, se trate de um livro regional.  

O lugar, como está proposto neste trabalho, não se restringe à menor escala 

geográfica, mas está constituído na intersecção entre as diferentes escalas geográficas e 

cheio de significados para o sujeito, ou seja, o lugar que neste trabalho é defendido 

articula as diferentes concepções trazidas pelos PCN. Se o lugar está na intersecção 

entre escalas geográficas, apenas o trabalho de mediação consciente e objetiva de um 

sujeito intelectual habilitado, como é o caso do professor, é possível de possibilitar ao 

                                                           
10

 Termo da autora.  
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aluno entender o lugar de que faz parte, tendo como referência o que o livro didático ou 

outro material propõe como meio de aprendizagem. 

Para os PCN (BRASIL, 1997a, p. 87), no primeiro ciclo de escolarização “a 

paisagem local e o espaço vivido são as referências para o professor organizar seu 

trabalho”. Para tanto, considera-se que  

  

[...] o estudo do meio, o trabalho com imagens e a representação dos 

lugares são recursos didáticos interessantes pelos quais os alunos 

poderão construir e reconstruir, de maneira cada vez mais ampla e 

estruturada, as imagens e percepções que têm da paisagem local, 

conscientizando-se de seus vínculos afetivos e de identidade com o 

lugar no qual encontram-se inseridos. (idem, p. 88). 

 

Para Albuquerque (2004), o lugar aparece nos PCN não como sendo um 

conteúdo com carga horária e série/ciclo definidos para ser trabalhado no ensino de 

Geografia, mas se constitui em um dos temas, objetivos e meios de construção do 

conhecimento geográfico. Nos PCN dos anos iniciais, o lugar aparece de maneira mais 

enfática em dois blocos temáticos. No primeiro ciclo, encontra-se o bloco temático “O 

lugar e a paisagem”, que visa trabalhar com o aluno a sua relação com seus grupos 

sociais mais próximos e a construção da identidade do aluno com o lugar em que vive. 

Conforme propõe Carlos (2007), o modo de vida urbano é o que tem se 

destacado atualmente na sociedade. Faz-se necessário observar como os currículos e 

consequentemente os livros didáticos abordam o tema do urbano e da cidade aliado ao 

cotidiano do aluno. Observa-se que o lugar do aluno atualmente é, cada vez mais, a 

cidade, a necessidade de o aluno compreender a cidade em que vive em seus aspectos 

culturais, históricos, sociais e espaciais é imprescindível ao entendimento do lugar e ao 

reconhecimento da afetividade e das contradições que permeiam os diferentes lugares 

que compõem uma só cidade. Daí, a relevância de se articular no currículo e na prática 

de sala de aula esses dois elementos básicos do conhecimento geográfico: cidade e 

lugar. É por isso que no segundo ciclo dos PCN está o bloco “Urbano e rural: modos de 

vida” que objetiva possibilitar ao aluno tornar-se capaz de compreender como os 

diferentes lugares são construídos e como vivem os sujeitos que fazem parte desses 

lugares. 
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Ainda que os PCN sejam a orientação básica para a organização curricular das 

escolas e para o trabalho do professor, é importante constatar como o lugar tem sido 

apresentado em outras propostas curriculares, aqui tomados como recortes empíricos – o 

currículo do estado de Goiás e do município de Goiânia. Tais propostas não são 

totalmente destoantes do que está colocado nos PCN, entretanto, nestas, contempla-se a 

realidade do estado e do município de modo que estas orientações curriculares, por se 

pautarem nos PCN e terem por base uma realidade concreta, podem subsidiar de modo 

mais eficaz a aprendizagem do aluno. Todavia, esses currículos podem responder por 

eles mesmos às complexidades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem de 

Geografia. 

Organizado em séries, o documento curricular de Goiás data de 2009. É uma 

proposta que, além de ter como foco uma realidade concreta, que se refere ao estado, é 

relativamente nova, se comparada ao ano em que os PCN foram lançados. Como está 

apresentada no documento, esta proposta curricular foi construída tendo como sujeitos 

autores professores da educação básica e pesquisadores de universidades do estado. Ao 

tratar do foco de ensino da Geografia na escola, este documento define que  

 

[...] ter o „espaço geográfico‟ como objeto de estudo da geografia não 

significa que o professor vá defini-lo como pronto e acabado. Pelo 

contrário, é estudando as transformações que ocorrem na natureza e 

nas sociedades, interpretando e comparando paisagens de lugares [...] 

que caminhamos para entendê-lo. (GOIÁS, 2009a, p. 154).  

 

Nesse aspecto, é possível perceber que também a proposta curricular goiana foca 

o lugar como uma possibilidade para a compreensão da realidade espacial da qual o 

aluno faz parte. Diferentemente do que está nos PCN, o lugar não está na centralidade 

do processo de ensino-aprendizagem, mas é um meio para o entendimento espacial. 

Porém, fica difícil afirmar qual o embasamento teórico segundo o qual tem sido 

entendido o lugar proposto no currículo de Goiás. A resposta à dúvida apresentada 

encontra-se em outro documento que também versa sobre a organização curricular de 

Goiás, é o chamado Caderno 3. Neste documento, consta a seguinte afirmação: 
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A fundamentação teórico-metodológica deste texto está baseada na 

Geografia Humanista, numa forte interlocução com a concepção 

dialética e histórica, privilegiando-se os aspectos culturais e o 

desenvolvimento da noção de lugar. O „lugar‟, pensado como espaço 

que se torna familiar ao aluno, é o espaço do vivido, do 

experimentado, do qual nós somos sujeitos, e é também o espaço 

social e historicamente constituído. (GOIÁS, 2009b, p. 77). 

 

Como objetivo do conhecimento geográfico, o Caderno 3 aponta que este 

componente curricular busca “conhecer o mundo atual em sua diversidade, favorecendo 

a compreensão por meio da leitura do lugar” (idem, p. 79).  Ao tornar esse objetivo 

macro uma possibilidade de intervenção na construção do conhecimento escolar, tem-se 

que é importante, no ensino de Geografia nos anos iniciais, favorecer ao aluno, entre 

outras coisas: “demonstrar atitude de respeito e de preservação em relação ao espaço 

vivido” e “identificar o espaço da rua e da moradia como lugar de relações sociais” 

(GOIÁS, 2009a, p. 156). De acordo com o que está neste conjunto de documentos, 

percebe-se que há uma busca constante para correlacionar duas vertentes de 

entendimento de lugar que por muito tempo se repeliam.  

Por meio dos encaminhamentos apresentados, é possível afirmar que na proposta 

curricular de Goiás fica ao professor, entendido como sujeito consciente, a função de 

mediador do processo de construção de conhecimento do aluno. Nesse sentido, o 

professor é capaz de articular as demandas subjetivas e objetivas presentes no lugar, 

para que o aluno compreenda este conceito geográfico como definem os documentos 

aqui apresentados. 

A rede pública de Goiânia também possui sua própria orientação curricular, a 

qual também foi construída com o auxílio de professores da educação básica em 

parceria com órgãos de formação continuada da rede e estudiosos do campo da Didática 

e Educação. Essa proposta curricular difere da de Goiás em alguns aspectos, um destes é 

que o currículo de Goiânia está estruturado a partir da proposição dos PCN de organizar 

o ensino em ciclos de aprendizagem. Se essa proposta aparece como possibilidade de 

encaminhamento em um porvir nos PCN, na rede de ensino de Goiânia, os ciclos de 

aprendizagem são uma realidade. A ideia de organizar uma rede de ensino em ciclos é 

permitir maior flexibilização ao processo de ensino-aprendizagem, ou como está nos 

PCN, 
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[...] a lógica da opção por ciclos consiste em evitar que o processo de 

aprendizagem tenha obstáculos inúteis, desnecessários e nocivos. [...] 

A organização por ciclos tende a evitar as frequentes rupturas e a 

excessiva fragmentação do percurso escolar, assegurando a 

continuidade do processo educativo, dentro do ciclo e na passagem de 

um ciclo ao outro, ao permitir que os professores realizem adaptações 

sucessivas da ação pedagógica às diferentes necessidades dos alunos, 

sem que deixem de orientar sua prática pelas expectativas de 

aprendizagem referentes ao período em questão. (BRASIL, 1997b, p. 

43).  

 

Outra diferença em relação ao currículo de Goiás é que o de Goiânia possui 

aspecto sintético, não aprofundando o debate teórico e tampouco dando margem para a 

apresentação de conteúdos ou temas a serem contemplados. Na proposta curricular de 

Goiânia, são apresentados objetivos gerais para cada componente curricular referente a 

um ciclo de aprendizagem específico. Fica, desse modo, ao professor, de novo 

entendido como mediador do processo de construção do conhecimento, a função de 

tornar os objetivos pretendidos assimiláveis ao aluno por meio dos conteúdos 

trabalhados em aula. Nas diretrizes curriculares de Goiânia, propõe-se que  

 

[...] o ensino de Geografia possibilite ao aluno o conhecimento dos 

aspectos e elementos do seu contexto social, a percepção das 

diferentes paisagens e suas fronteiras local e global, o conhecimento 

das dinâmicas da sociedade e da natureza com seus princípios e leis 

próprias, concebendo o espaço geográfico como construção histórico-

social; o conhecimento e a análise dos processos resultantes das 

dinâmicas sociais e naturais na produção dos espaços em escala local, 

regional e global e a relação com o seu cotidiano articulado a essas 

escalas. (GOIANIA, 2009, p. 49). 

 

Se os projetos anteriores de orientações curriculares apresentam seu 

entendimento de lugar por meio de duas correntes teóricas diferentes entre si, o projeto 

curricular de Goiânia, pelo contrário, apresenta seu entendimento de lugar baseado nas 

contradições socioespaciais que compõem esta categoria. Para que o aluno seja capaz de 

construir seu entendimento espacial na escola por meio do lugar, a proposta curricular 

de Goiânia estabelece como objetivos deste componente curricular: 
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 Compreender e analisar as transformações socioambientais do 

espaço em que está inserido. 

 Analisar o processo histórico/social da produção do espaço 

metropolitano de Goiânia. 

 Coletar e analisar informações geográficas através da observação das 

paisagens. 

 Desenvolver uma visão crítica sobre os fenômenos de alterações 

ambientais do bioma do Cerrado (provocados ou não pela 

sociedade), analisando as possibilidades de ações transformadoras. 

 Compreender a paisagem como produto das desigualdades sociais 

(condições diferenciadas de moradia, de acesso ao saneamento 

básico, saúde, educação, transportes, lazer e segurança), nos âmbitos 

local, regional e global. (GOIANIA, 2009, p. 78-79). 

 

Por meio das contradições apresentadas pelos estudiosos que fundamentaram 

este tópico em confronto com o que está posto nos documentos, espera-se que o 

professor, no seu agir em conjunto com a turma e no momento de avalição e 

planejamento de suas aulas, seja capaz de pensar criticamente em qual linha teórica está 

assentado. Porque assim poderá auxiliar o aluno no processo de construção de seu 

conhecimento geográfico, tendo como elemento essencial da aprendizagem o lugar do 

qual esses sujeitos fazem parte.  

Não se quis aqui apresentar uma ou outra corrente teórica como a mais indicada 

para se fazer presente em uma proposta curricular e, consequentemente, para direcionar 

a  construção do conhecimento. A ideia, pelo contrário, foi apresentar o debate que 

circunda a discussão de lugar no currículo dos anos iniciais, dando destaque ao que está 

proposto nos PCN desta fase de ensino. Aliás, pelas críticas apresentadas e pelas 

constantes mudanças na contemporaneidade, acredita-se que seria um momento de 

construção de uma nova base curricular nacional, mas que dessa vez fossem envolvidos 

efetivamente os sujeitos que lidam mais diretamente com essas propostas no seu dia a 

dia – os professores
11

. Não se subestima a colaboração de teóricos do campo da 

Geografia e da Educação no processo de construção de uma orientação curricular. 

Contudo, desconsiderar o protagonismo do professor da educação básica, nesse 

processo, significa não reconhecer a complexidade de seu trabalho junto aos alunos. 

Obviamente, espera-se que uma atuação como essa para os professores da educação 

                                                           
11

 Albuquerque (2004, p. 47) aponta que a versão final dos PCN de Geografia foi escrita “por dois 

professores universitários [...]. O processo de elaboração desse documento foi fruto de um contato 

indireto com assessores, que realizavam leituras dos textos iniciais e sugeriam contribuições 

(BRASIL/MEC/SEF, 1998). No entanto, não se tem conhecimento se, efetivamente, essas sugestões 

foram incorporadas ao texto final”. 
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básica esteja precedida de um processo de formação continuada comprometido e sério. 

Acrescente-se que esse próprio momento de construção da orientação curricular também 

será entendido como um espaço-tempo de formação continuada voltada para o exercício 

do professor em sala de aula. 

O trabalho de Straforini (2008) pode ser um exemplo de como o professor dos 

anos iniciais pode ser protagonista de seu trabalho, no que diz respeito à Geografia e, ao 

mesmo tempo, conseguir ter uma formação continuada a partir de sua própria atuação. 

Outro aspecto que pode ser destacado do trabalho citado é que é possível aliar de 

maneira compromissada e eficaz as contradições da inter-relação de escalas na definição 

do lugar e a subjetividade aluno na construção de seu conhecimento sobre este lugar. 

Para Straforini (idem), a totalidade-mundo, isto é, a inter-relação do local com o global 

contém e está contida no sentimento que o sujeito possui pelo lugar em que habita. É 

possível, por isso mesmo, um trabalho do professor nos anos iniciais que agregue tanto 

a dimensão subjetiva quanto a objetiva dos lugares para que a construção do 

conhecimento geográfico seja consistente. 

 

 

1.4 O lugar no livro didático: propostas e orientações 

 

 

No que concerne ao processo de avaliação e análise de livros didáticos, que 

busquem entender os fundamentos teóricos, os objetivos a serem alcançados com o seu 

uso e os conteúdos de que lançam mão para possibilitar o aprendizado é função de quem 

os analisa questionar a verdade presente nesses livros junto ao seu cotidiano. A partir 

desta postura de questionamento, é que será tangível entender a realidade espacial em 

sua totalidade. 

Neste tópico, foram discutidas quais propostas e orientações gerais devem ser 

seguidas pelos livros didáticos para que estes possam chegar à sala de aula. O verbo 
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“dever”
12

 conjugado se apresenta como fundamental neste contexto uma vez que todos 

os livros que seus editores almejam, que sejam comercializados com o poder público, 

passam pela avaliação do PNLD. Essa avaliação, entretanto, não é descontextualizada, é 

direcionada, tendo inclusive o autor e editor a possibilidade de conhecerem o que será 

cobrado por componente curricular para fazer parte dos livros didáticos
13

. Essas 

informações são obtidas junto ao Edital do PNLD – foco de análise para este tópico. Ao 

final do tópico, a obra analisada está brevemente apresentada.  

Ainda que o foco deste tópico sejam as orientações concernentes ao conceito de 

lugar para os livros didáticos, entende-se que é importante atentar-se a outros elementos 

gerais que possam contribuir de alguma maneira para que o conceito de lugar seja 

formado, ainda que indiretamente. Das disposições encontradas no Edital do PNLD não 

foram discutidas aquelas de caráter meramente técnico ou que se entende que em nada 

poderiam auxiliar na formação do conceito em destaque. 

No que diz respeito aos critérios de avalição dos livros didáticos de caráter mais 

teórico-metodológico que técnico, o Edital assinala que  

 

[...] o acesso aos bens culturais produzidos pela humanidade é um dos 

direitos fundamentais do cidadão. A educação escolar, como 

instrumento de formação integral dos alunos, constitui requisito 

fundamental para a concretização desse direito. Para tanto, a educação 

deve organizar-se de acordo com a legislação em vigor, de forma a 

respeitar o princípio de liberdade e os ideais de solidariedade humana, 

visando, assim, ao pleno desenvolvimento do educando, ao seu 

preparo para o exercício da cidadania e à sua qualificação para o 

trabalho. (PNLD, 2011, p. 25). 

 

Neste sentido, o princípio de respeito às leis gerais da nação e de coexistência 

entre os seres humanos precisa estar assegurado no decorrer dos livros didáticos 

avaliados. Pelo trecho apresentado, é interessante notar que a qualificação para o 

                                                           
12

 “6.4.3 As obras avaliadas, de acordo com os critérios estabelecidos neste edital, receberão pareceres 

elaborados pelas equipes técnicas, que indicarão: 

6.4.3.1. a aprovação; 

6.4.3.2. a aprovação condicionada à correção de falhas pontuais apontadas; ou 

6.4.3.3. a reprovação.” (PNLD, 2011, p. 9). 
13

 “A avaliação das obras didáticas submetidas à inscrição no PNLD 2013 busca garantir a qualidade do 

material a ser encaminhado à escola, incentivando a produção de materiais cada vez mais adequados às 

necessidades da educação pública brasileira e às diretrizes e orientações aqui indicadas”. (PNLD, 2011, p. 

26). 
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trabalho é um aspecto em destaque. Mesmo que o direito que a pessoa tem ao trabalho e 

à sua qualificação sejam parte de sua cidadania, esses elementos são reafirmados pelo 

documento muito provavelmente porque também o Edital do PNLD está no rol de 

produções neoliberais que norteiam a educação formal no Brasil. 

Acerca da formação geral de conceitos, o Edital propõe que esta não aconteça de 

maneira fragmentada e pautada pela repetição, porque, com base em teorias da 

aprendizagem mais recentes, em especial as de cunho socioconstrutivistas, “para formar 

cidadãos participativos, conscientes, críticos e criativos, em uma sociedade cada vez 

mais complexa, é preciso levar os alunos a desenvolverem múltiplas habilidades 

cognitivas” (PNLD, 2011, p. 26). Dessa maneira, é possível perceber que há a busca 

pela articulação entre os fundamentos teóricos acerca da aprendizagem, a formação de 

conceitos e o modelo de cidadão que se almeja construir na sociedade brasileira, pois, 

assim, a proposta de avaliação de livros didáticos pode se manter isenta de críticas no 

que diz respeito à parte de seus objetivos. 

Sobre a organização dos conteúdos nos livros didáticos avaliados, é solicitado 

que as obras considerem a diversidade e complexidade da sociedade na atualidade e que 

não tragam conteúdos fragmentados. Segundo Callai (2011), é interessante que o 

professor, no momento da escolha do livro didático de que fará uso em sala de aula, 

atente-se para o fato de este possuir ou não uma sequência didática. E mais, a autora 

ainda pondera que, para além de o livro possuir ou não uma sequência didática dos 

conteúdos, é interessante, senão necessário, que o livro didático possibilite ao professor 

organizar a sua própria sequência didática. O fato de o livro ter uma sequência didática 

é interessante porque demonstra que existe um esquema central de organização dos 

conteúdos, ou seja, o autor partiu de um determinado ponto, passou por outros diversos, 

até chegar ao ponto final. E o fato de o livro didático possibilitar ao professor organizar 

sua própria sequência didática é pertinente porque, assim, o autor demonstra que 

entende a função do professor no processo de ensino-aprendizagem e, também, que 

reconhece que seu produto é passível de reorganização por parte de quem o utiliza. 

A partir do exposto, entende-se a organização da própria sequência didática pelo 

professor lhe fornece meios de utilizar o livro didático como um auxiliar no processo de 

mediação e não como um guia de aulas. Com isso, evita-se a batalha por “vencer o livro 



52 

 

didático” e trabalha-se com aquilo que o professor considera mais pertinente ao 

conjunto de alunos que ensina.  

No que diz respeito à função da sequência didática para o aluno, Callai (2011, p. 

135) observa que 

 

a sequência didática tem como expectativa a realização de uma 

aprendizagem significativa e que permita que o aluno construa um 

pensamento autônomo sendo ele próprio autor de sua aprendizagem, 

sendo capaz de articular diferentes conteúdos na busca de 

entendimento da realidade em que vive. 

 

Ao analisar os PCN e a LDB, Silva (2012) constatou que a cidadania formal é o 

objetivo maior da educação escolar, por isso esta discussão sobre a formação cidadã 

também se faz presente no Edital do PNLD e, consequentemente, apresenta-se nos 

livros didáticos. Nesse sentido, os livros didáticos precisam, entre outros aspectos,  

 

- promover positivamente a imagem da mulher, considerando sua 

participação em diferentes trabalhos, profissões e espaços de poder; 

- abordar a temática de gênero, da não-violência contra a mulher, 

visando à construção de uma sociedade não-sexista, justa e igualitária, 

inclusive no que diz respeito ao combate à homofobia; 

- promover a imagem da mulher através do texto escrito, das 

ilustrações e das atividades das coleções, reforçando sua visibilidade; 

- promover a educação e cultura em direitos humanos, afirmando o 

direito de crianças e adolescentes; 

- incentivar a ação pedagógica voltada para o respeito e valorização da 

diversidade, aos conceitos de sustentabilidade e da cidadania ativa, 

apoiando práticas pedagógicas democráticas e o exercício do respeito 

e da tolerância. (PNLD, 2011, p. 27). 

 

De uma maneira geral, é exigido dos livros que se apresentem respeitando leis 

gerais que regulam o funcionamento da nação; estejam coerentemente organizados no 

que diz respeito à abordagem-teórico metodológica; que referenciem os princípios da 

ética e da cidadania em exemplos, atividades e textos. Os conceitos que são abordados 

necessitam de atualização frente aos avanços da ciência correlata ao componente 

curricular, como o foco da análise são os anos iniciais, os livros avaliados, ainda que 
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não sejam da área de Língua Portuguesa, precisam possibilitar ao aluno meios para a 

aquisição e sistematização da leitura, da escrita e da ampliação do vocabulário.  

Especificamente, no que diz respeito à Geografia, o livro didático desta área do 

conhecimento que estuda a relação sociedade-natureza, em diferentes escalas de análise 

e em diferentes tempos históricos, 

 

[...] deve conter explicações sobre a produção do espaço pelas 

sociedades ao longo da história, com argumentações sobre esse 

processo de transformação contínua e desigual, visto que as bases 

naturais desses espaços produzidos socialmente são também 

diferentes, em razão da localização dos recursos disponíveis na 

superfície terrestre. (PNLD, 2011, p. 45). 

 

É possível constatar que a abordagem pautada pela subjetividade fica fora da 

concepção demonstrada. Se como foi apresentado ao longo do texto, os PCN têm uma 

abordagem mais subjetiva que objetiva e este mesmo documento é a referência principal 

para a educação formal, observa-se uma contradição entre o que defendem e o que os 

dados apresentam. Para dar resposta a esse impasse, é importante se ter em mente que 

os Editais são permanentemente reformulados pelas equipes de avaliação. Dessa 

maneira, pode-se afirmar que a possível incompatibilidade entre os PCN e o Edital do 

PNLD está relacionada aos membros da equipe avaliadora – representada por seu 

coordenador de área: Genylton Odiolon Rêgo da Rocha. Constata-se, com base nessa 

observação, que a concepção de lugar, trazida como orientação geral para a organização 

de livros didáticos via Edital PNLD 2013, é de cunho dialético, pautado pela disputa de 

forças na construção do espaço e de suas categorias, como é o caso do lugar. 

Ainda que o Edital esteja pautado em uma concepção que evidencia as 

contradições socioespaciais, livros com outras vertentes teóricas também podem compor 

o Guia do Livro Didático, desde que haja compatibilidade entre a “opção teórico-

metodológica adotada, os conteúdos geográficos desenvolvidos e o modo como são 

desenvolvidos, evitando paradoxos de interpretações” (PNLD, 2011, p. 46). 

No que diz respeito às obras regionais, estas “devem atender a demandas de 

comunidades locais, abordadas de forma inespecífica pelas coleções, marcadas por 

perspectivas necessariamente gerais”. Os livros das obras regionais são independentes 
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dos livros de veiculação nacional. Com isso, se a equipe avaliadora entender que o livro 

regional é apêndice do de veiculação nacional, a possibilidade de exclusão das obras 

não está descartada. O público alvo desses livros são alunos de quarto ano ou quinto 

ano, podendo, inclusive, mediante planejamento do professor, serem utilizados nos dois 

anos mencionados de maneira flexível.  

Como a linguagem é um aspecto importante para a construção de conhecimento, 

e até mesmo, como propõe Vigotski (2008), é um dos princípios básicos da formação 

social do ser humano, é necessário que no processo de ensino-aprendizagem este 

aspecto seja considerado. É por isso que o Edital (PNLD, 2011, p. 47) estabelece que o 

livro didático utilize “linguagem adequada ao estágio de desenvolvimento cognitivo do 

aluno, à transmissão dos conhecimentos geográficos, ao desenvolvimento do 

vocabulário e dos conhecimentos linguísticos”. Dessa maneira, fica assegurada por parte 

do aluno a construção de entendimento sobre aquilo que o livro aborda, facilita a 

incorporação de novas palavras, termos e conceitos ao vocabulário em permanente 

reelaboração, e possibilita a interação do aluno com outros sujeitos sociais de modo 

mais contextualizado. Na área do conhecimento geográfico, um dos aspectos da 

linguagem que é destacado é a linguagem visual por meio da construção e leitura de 

mapas e gráficos, elementos imprescindíveis para se potencializar a aprendizagem desse 

componente curricular. 

Como explicitado na introdução, o livro didático selecionado para a análise nesta 

pesquisa foi a obra catalogada pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD, 

2012), sob a numeração 32140L1629 (obra de veiculação regional), que é constituída 

por apenas um livro, recomendado para ser adotado no quarto ou quinto ano.  

Para a execução da pesquisa, foi elaborado um instrumento de coleta de dados 

que teve na sua base o modelo da ficha avaliativa do PNLD, mas com algumas 

adaptações. O instrumento é composto por sete partes e 21 perguntas. A primeira parte 

do instrumento é de cunho mais geral e busca apresentar ao leitor aspectos relevantes e 

que não puderam ser encaixados nas outras situações da análise. Neste sentido, na parte 

1 encontram-se dados acerca da formação dos autores (sem que haja a menção dos 

mesmos), a organização interna da obra e sua sequência didática.  

A segunda parte do instrumento versa sobre a concepção teórico-metodológica 

que a obra se propõe a trabalhar e àquela que efetivamente é apresentada ao professor e 
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ao aluno. A parte três do questionário tem por finalidade averiguar a isenção de erros 

teórico-conceituais na obra. A parte quarto do instrumento versa sobre as 

potencialidades trazidas pela obra para a construção da cidadania e desconstrução de 

preconceitos e estereótipos pejorativos. O quinto bloco de perguntas destina-se a 

analisar as propostas de atividades que constam nas obras. Considerando que em uma 

obra didática, não só o texto é importante, a parte seis do instrumento objetiva analisar  

as ilustrações que estão contidas no material analisado. Tendo como premissa que os 

professores que atuam nos anos inicias não são formados em áreas específicas, a parte 

sete do instrumento analisa o que é trazido especificamente ao professor, ou seja, as 

informações e dados que constam no “Manual do professor”. 

Entender o conceito de lugar remete ao reconhecimento e à construção da 

cidadania a partir de conteúdos que o livro didático propõe como aprendizado, são dois 

aspectos necessários para que a criança inicie a sua leitura de mundo. São esses 

apontamentos que justificam grande parte das reflexões realizadas neste trabalho. 

Segundo Callai (2000, p. 84-85), o entendimento do mundo pela ótica do lugar acontece 

porque “ao mesmo tempo que o mundo é global, as coisas da vida, as relações sociais se 

concretizam nos lugares específicos [...], nenhum lugar é neutro, pelo contrário, é 

repleto de história e com pessoas historicamente situadas”. 

Os autores da obra são geógrafos por formação, ambos são doutores, um, na área 

da Cartografia e o outro na área de Geografia Regional. Atualmente, trabalham no 

ensino superior e são professores orientadores em programas de pós-graduação stricto 

sensu – mestrado e doutorado, ressalte-se que já lecionaram na rede básica de educação.   

A obra analisada possui projeto gráfico que se mostra atrativo ao aluno, uma vez 

que o texto não está organizado em letras de tamanho muito reduzido. Toda a obra é 

permeada por imagens e cores, que podem chamar para si, com maior facilidade, o 

aluno.  

O livro-texto está organizado em seis capítulos, cada um destes internamente 

compostos por uma introdução/apresentação que busca conectar a proposta de estudo 

com aquilo que o aluno conhece/viveu. O texto, propriamente dito, objetiva apresentar 

ao aluno os conhecimentos historicamente acumulados sobre determinados temas; as 

propostas de atividades, divididas em seções denominadas “vamos fazer uma pesquisa”, 

“vamos fazer um debate”, “vamos fazer uma entrevista”, “para registrar o 
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conhecimento”, “explorando o(s) mapa(s)”, “explorando a(s) imagem(ns)”; a seção 

“coisas da nossa terra”, destinada a trazer ao aluno aspectos da identidade e cultura 

goianas; o boxe informativo “para saber mais...”, voltado para a apresentação de 

informações e dados sobre o tema que não foram totalmente discutidos no texto do 

capítulo. E, ao final do livro-texto, também está inserido um “glossário”, que objetiva 

tornar o aluno conhecedor de algumas expressões e palavras próprias do conhecimento 

geográfico, assim como a seção “sugestões de leitura para o aluno”, que tem por 

objetivo demonstrar ao aluno que os conhecimentos trabalhados em sala de aula 

também estão presentes em outros contextos da produção escrita. 

Já na apresentação do livro-texto, o aluno é chamado à atenção para o fato de que 

a cidadania não é igual para todos os que vivem no Brasil e em Goiás, mesmo que todos 

os brasileiros tenham os mesmos direitos e deveres assegurados por lei. Por isso, há a 

necessidade de se entender e conhecer a história e a organização espacial do estado, 

para que o aluno tenha possibilidades de buscar melhorias para si e para o grupo social 

do qual faz parte. 

Mesmo que seja de cunho regional e destinada à temática da realidade espacial 

goiana, nota-se que o “lugar” apresentado e trabalhado na devida obra não se restringe 

somente ao local, mas, a partir das problematizações levantadas, o lugar pode estar 

ligado a qualquer outra realidade e não somente à goiana. Isto se mostra como uma 

vantagem porque demonstra que os autores não ficaram presos aos localismos, mas 

abordaram de uma maneira geral a Geografia apresentada no decorrer do referido livro. 

Entretanto, não se quer com esta afirmação dizer que o livro não traz a realidade goiana 

ao aluno, pelo contrário, mesmo que as problematizações possam ser transpostas para 

outras realidades, os exemplos utilizados versam sobre o estado de Goiás e sobre a sua 

inserção no cenário nacional e mundial. 

A obra analisada possui sequência didática bem definida e propicia ao professor 

organizar a sua própria sequência didática. Aliás, pelo modo como estão organizados os 

conteúdos, a sugestão que se faz ao professor preocupado em fomentar a discussão 

acerca da cidadania é mesclar os capítulos quatro e cinco com o capítulo seis, porque, 

assim, os alunos podem perceber os impactos (negativos e positivos) de algumas 

atividades e práticas humanas, tanto para a sociedade quanto para a natureza.  
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CAPÍTULO 2                          

O LUGAR NOS LIVROS DIDÁTICOS DOS ANOS INICIAIS: BASES 

PARA O DEBATE 

 

 

Partindo do princípio de que “cada vez mais distanciamo-nos da ideia do lugar 

visto apenas como ponto de localização dos fenômenos, isto é, um ponto no mapa, visto 

tão somente enquanto uma situação determinada por coordenadas do traçado 

geográfico” (CARLOS, 2007, p. 23), este capítulo tem por objetivo apresentar o lugar 

enquanto categoria de análise geográfica que extrapola o entendimento de mera 

localização. Busca-se, assim, analisar os principais conceitos de lugar no âmbito da 

ciência geográfica e articulá-los com os dados obtidos junto à pesquisa documental.  

Para atender aos objetivos supracitados, inicialmente, discute-se a importância 

do estudo do local no ensino de Geografia, buscando-se entender por que as 

especificidades de cada porção do espaço geográfico são importantes na organização 

espacial geral. No segundo tópico, são discutidas as contribuições da Geografia 

Humanista no desenvolvimento do conceito de lugar, a partir de uma perspectiva da 

experiência do sujeito com a localidade. Em seguida, são apresentadas as possibilidades 

de se ler o lugar, segundo o prisma da visão dialética da realidade, sob um ponto de 

vista em que tanto o lugar entendido pela perspectiva Humanista quanto pela Dialética 

não se excluem, pois as duas abordagens não são díspares. Na verdade, há pontos 

convergentes em ambas e são esses pontos que auxiliam o cidadão a fazer uma leitura 

global de lugar (MASSEY, 2000), propiciando a si mesmo o alargamento de sua 

cidadania. Por fim, discorre-se sobre como a linguagem contribui para o entendimento 

do lugar e para a formação de conceitos. 
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2.1 O estudo do local e sua importância ao ensino-aprendizagem de Geografia  

 

 

Nesse tópico, destacam-se os aspectos considerados fundamentais para o 

entendimento da realidade espacial, tendo o local como dimensão capaz de estruturar o 

pensamento espacial nas crianças, uma vez que é com esta escala geográfica que a 

criança (ou o aluno), primeiramente, vivenciará suas espacialidades. Para Pontuscha, 

Paganelli e Cacete (2009), dada a importância do local para a aprendizagem dos alunos, 

este constitui um tema transversal a ser trabalhado na escola, pois está na realidade 

concreta do aluno. De acordo com o PCN,  

 

[...] sob a denominação de Temas Locais, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais pretendem contemplar os temas de interesse específico de 

uma determinada realidade a serem definidos no âmbito do Estado, da 

cidade e/ou da escola. Uma vez reconhecida a urgência social de um 

problema local, este poderá receber o mesmo tratamento dado aos 

outros Temas Transversais. (BRASIL, 1997c, p. 28-29). 

  

Visa-se, com isso, apresentar o conceito de local, tentando diferenciá-lo do de 

lugar, bem como discutir a colaboração deste conceito para o processo de ensino-

aprendizagem de Geografia nos anos iniciais. Como no decorrer do capítulo, 

constantemente, o local e o lugar são confrontados, a discussão apresentada nesta parte 

é mais concisa para que a leitura não se torne repetitiva. 

No processo de aprendizagem de Geografia, mesmo que haja uma busca para 

que o aluno aprenda a pensar por meio das diversas categorias geográficas
14

, não se 

podem deixar de lado, neste debate, as escalas geográficas, em especial, a escala do 

local. Não são tratadas, aqui, as demais escalas porque, como será apresentado mais 

adiante, entende-se que quando diversas escalas geográficas se inter-relacionam estas 

                                                           
14

 Construir pensamento espacial.  
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constituem o lugar em suas contradições. Mas, alguns aspectos deste lugar só são 

perceptíveis na escala do local – naquela dimensão espacial que é específica e única.  

O conhecimento da realidade goiana, a vivência na cidade e as práticas 

cotidianas nas escolas são aspectos que apontam para a importância do local como 

dimensão rica ao ensino da Geografia. Afinal, ao se morar em uma determinada cidade, 

seja de Goiás ou de outro estado, é importante saber circular por seus diferentes 

contextos espaciais. A criança vai adquirindo as noções espaciais na medida em que 

interage com o espaço socialmente produzido e com sujeitos que auxiliam na produção 

deste espaço. O local, nesse sentido, é a escala geográfica básica para a constituição das 

noções espaciais na mente da criança. 

Ainda que a globalização se mostre presente em diversos campos da vida dos 

indivíduos, até daqueles que nem sabem exatamente o que significa essa palavra, como 

é o caso das crianças, a relação desses sujeitos com as espacialidades que constroem 

(LOPES e VASCONCELLOS, 2006) é de reconhecimento e, depois, de interação. É 

possível afirmar que a criança, inicialmente, interage com o local, somente depois que 

passa a lhe dar sentido e a reconhecer, ainda que em nível elementar, suas contradições, 

passa a formar seu lugar e a construir espaços, como todos os seres humanos o fazem.  

O local é comumente confundido com o lugar. Em geral, prega-se que o local 

por ser a menor escala geográfica em extensão é sinônimo de lugar. Nesta dissertação, 

entende-se que ambos os conceitos diferem um do outro, ainda que o local esteja 

presente no lugar e o lugar concretize-se no local.  

Debates, problemas e situações que versam sobre o local ou o têm como foco de 

defesa precisam ser analisados com cautela e em profundidade. Pode-se incorrer ao erro 

de ao se defender o local deixe-o de lado e apenas se considere o lugar como pauta 

concreta de defesa, isso porque, em geral, as proposições postas atualmente sobre a 

defesa do local têm ligações fortes com o contexto global e de outras escalas, ou seja, 

versam basicamente sobre o lugar. 

Para se delinear o que é entendido como local, recorre-se a Bourdin (2001, p. 

25), cuja definição inscreve que  
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a localidade às vezes não passa de uma circunscrição projetada por 

uma autoridade, em razão de princípios que vão desde a história a 

critérios puramente técnicos. Em outros casos ela exprime a 

proximidade, o encontro diário, em outro, ainda, a existência de um 

conjunto de especificidades sociais, culturais bem partilhados [entre 

os sujeitos daquela realidade espacial]. 

  

Se para este autor, o local tem sido entendido como foco de debate há tempos, 

essa afirmação não pode ser transposta para a realidade brasileira sem que haja certa 

cautela, porque nem todas as afirmações apresentadas pelo autor servem para a 

realidade brasileira. Se na França há tempos os estudiosos e cidadãos em geral têm 

voltado seus olhos e preocupações de maneira sistemática para o local, no Brasil, este 

movimento é algo recente e com pouco respaldo nos grandes meios. É que no Brasil 

ainda são utilizados exemplos e modelos globais, para justificar a presença de 

características neoliberais em todos os segmentos da organização da vida em sociedade. 

Em outras palavras, o Brasil é visto em um contexto global, para que a opção de modelo 

econômico adotada esteja condizente com os preceitos da sociedade. Já na França, 

volta-se o olhar para o local, porque, naquele país, ainda que o mundo seja importante, é 

primeiro necessário organizar as demandas locais para, então, se buscar adequação ao 

contexto global. 

Outra questão a destacar é que os movimentos de cunho local com maior 

notoriedade na sociedade brasileira, em geral, são voltados para a vertente religiosa. 

Expressão maior de movimentos locais fora da vertente religiosa aconteceu com os 

protestos de junho de 2013, rapidamente incorporados pela agenda direitista como 

manobra política contra o governo federal. Pelo apresentado, o local não pode ficar 

restrito a um entendimento de uma reunião de pessoas que se toleram por motivação 

religiosa e político-partidária, a história tem mostrado o quanto de intolerância ao 

diferente emergiu dessas reuniões locais. O local é o princípio do universal, é, por isso, 

complexo, multifacetado e cheio de possibilidades e contextualizações. Nas palavras de 

Bourdin (2001, p. 217), 

 

o que está em debate é a definição de ambientes localizados, sistemas 

de objetos, serviços, ações, atores, nos quais o indivíduo pode assumir 

o domínio de seu meio ambiente e dos sistemas experts. Meios 

localizados que permitem a atores constituídos ou emergentes 
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construir cooperações, num contexto em que os recortes territoriais, 

instrumentos tradicionalmente essenciais da constituição das entidades 

locais, são questionados novamente de todos os lados.  

 

Ensinar o local nas aulas de Geografia é possibilitar ao aluno a compreensão das 

particularidades presentes naquele determinado ponto do espaço geográfico, aquilo que 

é único e não é igual em nenhuma outra situação socioespacial. O local é uma escala 

geográfica importante de ser compreendida pelo aluno porque é aquilo que lhe está 

imediatamente mais próximo, é no local que estão postos os objetos e situações que o 

aluno e sua família lidam no dia a dia. Como aponta Bourdin (2001, p. 13), “é na escala 

local, na do bairro, da cidade, ou da microrregião que alguns problemas da vida diária 

podem ser regulados”. Obviamente, na atualidade, o local tem demonstrado aspectos 

muito comuns a outras contextualizações espaciais, entretanto os povos, costumes e as 

relações presentes nos locais ainda são únicos, mesmo que fortemente influenciados por 

outros atores e situações sociais. 

O local, no ensino de Geografia, é trabalhado quando o professor propõe que o 

aluno aprenda a pensar espacialmente, utilizando aspectos e situações rotineiras 

presentes no bairro e na comunidade de que faz parte. O local fica evidente também nas 

aulas de Geografia, quando se estabelece que a criança em interação com seus 

semelhantes reconhece um determinado contexto espacial como essencial e 

imprescindível para a organização e manutenção de suas vidas. Todavia, como aponta 

Silveira (2002), os locais hoje têm tido cada vez mais relações de reciprocidade com 

outras escalas espaciais, sendo por vezes muito complicado diferenciar o local do lugar. 

No que diz respeito ao livro analisado, apesar do constante exercício em 

evidenciar o local, este acaba sempre estando articulado ao global e a outras escalas 

geográficas. Entende-se que, para o processo de ensino-aprendizagem, esta inter-relação 

é satisfatória, mas, para fins didáticos de demonstração de exemplos, ela não se mostra 

fecunda. É possível perceber que as possibilidades de se articular os aspectos trazidos 

pelo livro para a formação cidadã são valiosas, por isso, mesmo que não seja foco deste 

tópico, algumas tentativas de entendimento da construção da cidadania via livro didático 

são evidenciados. 
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Em diversas situações do livro-texto
15

, são encontrados encaminhamentos para 

se trabalhar com o cotidiano do aluno, a partir das contradições, para lhe possibilitar 

construir seu conhecimento e, assim, atingir a cidadania pelo viés da espacialidade. O 

destaque é dado ao capítulo seis, no qual se encontra grande parte da discussão sobre 

como a Geografia pode orientar o aluno a construir sua cidadania em práticas 

cotidianas. Contudo, existem trechos do livro-texto que poderiam ser mais bem 

trabalhados, como, por exemplo, mais conteúdos poderiam estar voltados para a 

cidadania e o cotidiano dos alunos. 

No boxe “para registrar o conhecimento” (L-T, p. 58), em que se trata da 

formação e constante reconstrução da identidade goiana, é pedido ao aluno que 

“identifique expressões e palavras que dizem respeito a alguma manifestação cultural de 

seu conhecimento ou mesmo de seus pais”. Essa atividade poderia ser considerada mais 

uma reprodução, sem reflexão, do cotidiano em sala de aula. Entretanto, ao final do 

texto, há uma pergunta que incita a reflexão do aluno que pode potencializar largamente 

a construção de sua cidadania, qual seja: “De acordo com as transformações ocorridas 

em Goiás, ainda existe a cultura goiana?”.  Se esta questão for bem problematizada pelo 

professor, ela poderá proporcionar ao aluno o entendimento de como a identidade e a 

cultura goianas têm sido incrementadas por influências de outras ordens espaciais. 

Permite, também, que o aluno entenda que alguns aspectos ainda permanecem presentes 

no cotidiano do goiano, e outros, que foram relidos pela globalização, não apenas dizem 

respeito aos goianos, mas extrapolam as fronteiras do estado. 

No capítulo 4, ao tratar principalmente da vegetação e da hidrografia do estado 

de Goiás, o livro-texto poderia ter verticalizado as discussões para aspectos mais 

presentes no cotidiano dos alunos. De alguma maneira, poderiam propiciar a construção 

e efetivação de práticas cidadãs. Um exemplo que não se encontra no capítulo são as 

implicações da substituição da vegetação nativa do estado por construções humanas e 

outros tipos de intervenção, e como os referidos problemas poderiam ser amenizados ou 

solucionados a partir de ações do próprio grupo escolar.  

                                                           
15

 Entenda-se por livro-texto (L-T.) o material impresso ao qual o aluno tem acesso. A partir deste 

momento, é utilizada a sigla L-T. para se referir ao livro-texto. A sigla O.P. significa “Orientações ao 

professor” e constitui-se basicamente das orientações teórico-metodológicas encaminhadas ao professor, 

para que este profissional possa entender a fundamentação básica do livro utilizado. 
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Encontra-se no livro-texto, na página 77, no boxe “Para saber mais...”, uma 

argumentação para a diferença de temperatura entre o centro de uma cidade e as áreas 

mais distantes. Porém, não se articula este fato a ações concretas que poderiam 

minimizar os impactos das construções nos centros das cidades. Aliás, é importante 

salientar que nem toda área afastada do centro da cidade possui temperatura mais amena 

que aquela área. Esta correlação só existe se se comparar as áreas centrais às áreas 

periféricas da cidade que sejam ordenadas, com amplos espaços para a circulação do 

vento e que tenham árvores dispostas regularmente por todo o seu contexto. Áreas de 

ocupação irregular, com grande número de construções sobrepostas, em muito pouco 

diferirão, em temperatura, das áreas centrais. 

Já no capítulo seis do livro-texto, são apresentadas ao aluno práticas que 

possibilitam a utilização e racionalização correta da água (L-T., p. 115-117) e  debates 

que versam sobre os impactos da construção de hidrelétricas, positivos e negativos, para 

o local, para a região e o país (L-T., p. 120), passando sobre o problema das enchentes e 

inundações nas cidades e no campo e pela questão da moradia. Todos esses temas 

articulam o debate interescalar e as práticas socioespaciais para que o aluno os 

compreenda de maneira crítica e significativa. Sobre o capítulo seis, ousa-se dizer que é 

o capítulo que mais eficazmente possibilita ao aluno a sua conscientização cidadã e a 

atuação frente aos problemas vividos. 

A obra busca demonstrar ao aluno que o modo como a sua vida é realizada, 

conduzida dentro da sociedade, não diz respeito somente ao que lhe é imediatamente 

próximo, mas articula-se a outros espaços distantes sem os quais possivelmente seu 

cotidiano seria diferente do que é. Ao se chegar a este fim, o livro-texto atende a uma 

das finalidades que almeja alcançar, qual seja, “que os alunos compreendam que a 

qualidade de vida e a cidadania não são determinadas apenas pelo local onde eles 

moram e que há riqueza e pobreza tanto no campo quanto na cidade” (O.P., p. 14). 

Em outra situação, a obra propõe que o aluno seja capaz de “compreender as 

causas do crescimento da população goiana, atentando para a relação entre crescimento 

vegetativo e migração” (O.P., 18). Isto é, as causas locais para o aumento da população 

(melhores condições de vida, alimentação saudável, entre outros) e aspectos mais gerais 

que possam ter interferido no crescimento da população do estado (políticas nacionais 

de ocupação do centro do país, modernização da agricultura, entre outros). 
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O texto “as relações entre rural e urbano” (L-T., p. 43-47) trata da correlação 

entre campo e cidade, de maneira que fica constatado ao aluno que nenhum desses 

espaços poderia existir sem o outro. O objetivo central deste texto volta-se a “observar, 

comparar, e analisar as relações entre campo e cidade”, mas, para tanto, faz-se 

necessário “que os alunos compreendam as inter-relações econômicas e sociais entre o 

meio rural e o meio urbano”. Igualmente, é também necessário “refletir sobre a forma 

como os problemas ambientais afetam tanto o campo quanto a cidade” (O.P., p. 14). 

Mesmo que o urbano seja hegemônico, atualmente, o rural se faz necessário porque “os 

dois espaços estão cada vez mais integrados” (L-T., p. 47). É possível então perceber 

que o livro além de articular diferentes escalas espaciais também busca a correlação de 

diferentes contextos socioespaciais. 

Sobre as implicações locais para o crescimento da população goiana, a obra traz 

que “o pré-natal, a melhoria no atendimento pelo sistema de saúde pública e uma 

alimentação de melhor qualidade colaboraram para a gradual diminuição, nos últimos 

anos, do índice de mortalidade infantil no estado” (L-T., p. 52). É importante atentar-se 

para o fato de que, mesmo que estes motivos sejam fruto de uma situação nacional, em 

Goiás, existem aspectos que podem facilitar a implantação de tais medidas. Um 

exemplo que pode ser destacado é a quantidade de empregos criados em Goiás (o que 

gera renda e melhor condição de vida para o empregado e sua família). Segundo dados 

oficiais, Goiás foi o sétimo colocado entre os estados brasileiros na geração de emprego 

no ano de 2011 (GOIÁS, 2012). 

Com relação às implicações de ordem nacional de uma escala mais ampla de 

atuação dos sujeitos e atores políticos, a obra traz os seguintes argumentos para explicar 

o crescimento da população em Goiás. 

 

Depois da construção de Goiânia, na década de 1930, foi feita uma 

grande campanha publicitária para atrair pessoas à cidade recém-

fundada, afinal uma cidade nova precisa de muita gente para crescer. 

“Trabalho”, essa era a promessa para as pessoas que queriam mudar 

de vida. E desde essa época o processo migratório para Goiás nunca 

mais parou. 

A moderna agricultura que se pratica no sul goiano também vem 

impulsionando a migração desde a década de 1970. Jataí e Rio Verde 

são os municípios goianos com as maiores colônias de gaúchos e 

paranaenses. (L-T., p. 54-55). 
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Outro momento em que é tratado o cotidiano do aluno com as diversas escalas de 

análise espacial é quando se aborda o estudo do clima do estado de Goiás. Inicialmente, 

o texto busca chamar a atenção do aluno para a dinâmica climática de Goiás em seu 

cotidiano e, depois, discute como esta influencia em sua vida, conforme atesta o trecho 

seguinte: 

  

O clima que observamos em Goiás é parte de uma dinâmica que atua 

no Brasil inteiro e está interligado ao clima do planeta como um todo. 

[...]. 

Em Goiás predomina o clima quente, com temperaturas elevadas 

durante todo o ano. Isso porque o estado está localizado em uma 

região tropical. [...]. 

Mas há outros fatores que influenciam o clima do território goiano, 

como o relevo, a vegetação etc., e dão a ele algumas características 

específicas. (L-T., p.69) 

 

 

Por não evidenciar de maneira direcionada e fragmentada o debate sobre o local, 

entende-se que o livro analisado contribui de maneira ímpar para a construção de 

conceitos, em especial, acerca do lugar, uma vez que busca articular o local com outras 

escalas e, dessa maneira, possibilita a formação cidadã dos alunos.   

 

  

2.2 O lugar como espaço vivido 

 

 

A possibilidade de construção do raciocínio espacial, mediante aquilo que o 

aluno conhece e com que tem relações afetivas, é demonstrada nos PCN de Geografia.  

Este tópico tenta responder ou, pelo menos, propiciar reflexões acerca de um 

questionamento colocado por Tuan (1983, p. 35) que é essencial a esta dissertação: “o 

que caracteriza o laço emocional da criança pequena com o lugar?”. A partir deste 

questionamento, surge a necessidade de se pensar também sobre como as crianças 

apreendem o lugar mediante as proposições da Geografia Humanística. Indaga-se, 

outrossim, em que medida o lugar como uma dimensão do vivido e da experiência 

propicia aprendizado para a criança. 
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Os autores da obra analisada estabelecem que o ensino de Geografia precisa estar 

ligado à vida do aluno. Em outras palavras, o ensino de Geografia precisa fazer algum 

sentido “pois uma boa aula de Geografia é aquela que os leva [os alunos] a olhar de 

modo diferente as ruas, as casas, as cidades, os países, ou mesmo o que têm e o que não 

têm em sua própria casa. Este livro pretende auxiliar o professor nessa tarefa” (O.P., p. 

4). Fica destacado, também, na elaboração dos autores, que os textos que abrem os 

capítulos têm por objetivo “explorar os conhecimentos prévios dos alunos, resgatando 

sua vivência, seu cotidiano, seus saberes” (idem, p. 6). Considerando que os alunos de 

quarto e quinto anos (para os quais se destina a obra) já possuem alguma “bagagem” 

escolar, pode-se supor que a obra traga maiores problematizações que não se refiram 

somente ao que o aluno vive fora da escola. Entretanto, que considere aquilo que o 

aluno conhece advindo de sua experiência escolar, possibilitando-lhe entender-se como 

construtor de lugares e pertencido a diferentes espacialidades. 

Mesmo parecendo nítida a relação entre lugar e sentimento, não existe uma regra 

geral, segundo a qual se possa basear todo o seu estudo. O sentimento de uma pessoa 

pela localidade (tornando-a lugar) varia de pessoa para pessoa sendo necessário que se 

considerem alguns aspectos sociais, culturais, históricos e experienciais. Para se 

entender os laços entre o espaço (e o lugar), isto é, o contexto social, e as diferentes 

visões de mundo, é necessário, antes, se entender o contexto individual. Isso significa 

dizer que, para o entendimento do que acontece no mundo e na sociedade, é necessário 

entender antes a si próprio, mas este autoentendimento pressupõe um contexto vivido 

que pressupõe entender-se a si próprio a partir de sua relação com o mundo. 

  O sentido de lugar dado pelas pessoas geralmente é compartilhado, mas também 

é próprio de cada pessoa em particular. Sobre isso, Tuan (1980, p. 6) afirma que “duas 

pessoas não veem a mesma realidade. Nem dois grupos sociais fazem a mesma 

avaliação do meio ambiente”. Por exemplo, se se tomar Goiânia como uma localidade 

que se reverbera em lugar para um grupo social, ter-se-ão elementos comuns para todos 

os indivíduos que compõem este grupo social. Todavia, cada sujeito terá um modo de 

entender Goiânia enquanto um lugar, mesmo que este modo de entendimento possua 

aspectos em comum com os demais membros do grupo social. A esse modo de entender 

o mundo, pela via da experiência, Christofoletti (1982) diz que se chama de 

fenomenologia, que teve suas bases, segundo o autor, em Kant e em Hegel, mas foi 
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mais disseminada a partir dos escritos de Husserl. Christofoletti (1982, p.22) ainda 

afirma que  

 

[...] a fenomenologia preocupa-se em analisar os aspectos essenciais dos 

objetos da consciência, através da supressão de todos os preconceitos 

que um indivíduo possa ter sobre a natureza dos objetos, como os 

provenientes das perspectivas científicas, naturalista e do senso comum. 

Preocupando-se em verificar a apreensão das essências, pela percepção 

e intuição das pessoas, a fenomenologia utiliza como fundamental a 

experiência vivida e adquirida pelo indivíduo. 

 

A fenomenologia chega à Geografia e promove o que se convencionou chamar 

de Geografia Humanística, a qual, de acordo com Tuan (1982, p. 143), “procura um 

entendimento do mundo humano por meio do estudo das relações das pessoas com a 

natureza, do seu comportamento geográfico, bem como dos seus sentimentos e ideias a 

respeito do espaço e do lugar”. O ser humano entende o mundo – e seus lugares – a 

partir de aspectos que fazem parte de sua natureza animal, dos seus instintos e 

sensações mais primitivas, das fantasias, do imaginário dos sujeitos, e do cálculo, da 

perspectiva matemática, de extensão, distância e duração. Mesmo que as diferentes 

comunidades humanas possuam meios diversos para ter suas experiências de/com o 

lugar, existem “traços comuns, que transcendem as particularidades culturais e, 

portanto, refletem a condição humana” (TUAN, 1983, p. 6). 

Como a abordagem da Geografia Humanística é pautada pela experiência com o 

contexto espacial, entende-se que a ideia defendida de espaço está relacionada a uma 

extensão a ser conhecida pela pessoa. Em outras palavras, o espaço é constituído pela 

sociedade, mas é a priori do sujeito que lhe dá um significado único. Ao criar vínculos 

com o espaço, ao conhecê-lo, ao entender as suas entranças, a pessoa torna o espaço em 

lugar, uma vez que o “lugar é segurança e o espaço é liberdade” (TUAN,1983, p. 3). 

Neste sentido, o espaço é a possibilidade de o sujeito alargar a sua vida, de buscar novas 

perspectivas para o que vive; e o lugar é o refúgio para o que lhe é certo, o que lhe é 

garantido, o lugar é constituído por aquilo que o sujeito já conhece e do qual já se 

apropriou.    
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Tuan (idem) também argumenta que há duas formas de espaço, uma que é 

subjetiva e outra objetiva (Figura 1), em suas palavras, “o espaço subjetivo pertence ao 

mundo mental: significa o coração das coisas, o aspecto „interno‟ da experiência, e é 

simbolizado pelo eixo vertical apontando para o zênite e mundo inferior”. O espaço 

subjetivo o é apenas para uma determinada pessoa, é aquilo que o sujeito apreendeu do 

espaço objetivo, o qual “se irradia de cada eixo subjetivo e é essencialmente um plano 

horizontal orientado nas quatro dimensões cardeais” (TUAN, ibid, p. 134). Pode-se, 

então, dizer que o espaço objetivo é o espaço do qual todos compartilham, é o espaço 

em que efetivamente ocorrem as relações sociais e espaciais. É o espaço onde todos 

podem se realizar enquanto cidadãos.  

 

 
Figura 1 – Espaços objetivo e subjetivo 

        Fonte: Tuan, 1983. Org.: Luan do Carmo, 2013. 

 

Na perspectiva da experiência, o lugar é onde o sujeito supre as necessidades 

básicas para a manutenção de sua existência e de existência de seu grupo social. Dentre 

muitas dessas necessidades, pode-se mencionar: a satisfação por alimento e água, a 

reprodução da prole e o descanso. Christofoletti (1982) argumenta que a Geografia 

Humanística não está pautada na ideia de que para se ter afeto por um lugar é preciso 

estar fisicamente próximo a este. O autor aponta que mesmo a pessoa estando em uma 

localidade, não necessariamente seu sentimento por esta será igual à outra localidade 

com a qual tem maiores laços de afeto e de relações sociais. Segundo o autor, “estar 

próximo, não significa a proximidade física, mas o relacionamento afetivo com outra 
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pessoa ou com outro lugar. Posso estar morando na cidade X, mas me sentir muito mais 

ligado à cidade Y, na qual vivi por muito tempo e onde se encontram meus familiares” 

(CHRISTOFOLETTI, idem, p. 23). Pode-se dizer que o proposto pela Geografia 

Humanística não diz respeito aos círculos concêntricos de vivência, mas a experiências 

que são constituídas no entre-escalas.  

Para Tuan (1983, p. 151), “o espaço da criança se amplia e se torna mais bem 

articulado à medida que ela reconhece e atinge mais objetos e lugares permanentes”. 

Entretanto, a criança elabora seu pensamento espacial de forma não linear, mesmo tendo 

seu início na família ela, à medida que vai crescendo e tendo diferentes experiências 

sociais, vai construindo conhecimento espacial, sem se preocupar com o que Lacoste 

(1988) chamou de grandezas escalares. Dessa maneira, é possível afirmar que até 

quando se trata de uma concepção de lugar que evidencia a afetividade a inter-relação 

de escalas se apresenta.  

Uma possibilidade para que o indivíduo viva outras espacialidades ao mesmo 

tempo, sem a necessidade de se articular com os lugares fisicamente mais próximos, é o 

uso da tecnologia. Esta, no atual momento histórico, pode ser representada pela 

televisão, computador, celular, tablets e outros aparelhos conectados à rede mundial de 

troca de informações. Sabe-se que as crianças atualmente têm grande facilidade em 

operar equipamentos tecnológicos, como os citados (GONÇALVES e LOPES, 2008), o 

que lhes facilita criar maior afetividade por localidades mais distantes, contudo que 

possuem forte significado para elas. Tal prática pode ser mais comum do que, por 

exemplo, criar afetividade por um determinado conjunto de bairros da cidade em que 

vive, mas com o qual não tem qualquer relação.  

Tuan (1983) também aponta que as crianças são pequenos seres em um mundo 

que lhes é desproporcional porque é um mundo constituído por e para os adultos. 

Entretanto, Lopes (2009) faz a ressalva de que mesmo estando em um universo que não 

lhes é próprio, as crianças realizam leituras deste universo para que, assim, possam 

melhor se ambientar nos espaços que lhes são destinados. Por isso o autor fala que 

existem lugares para crianças e lugares de crianças. Os primeiros são organizados por 

adultos para satisfazer as necessidades infantis. Os segundos são construídos (ou 

organizados) pelas próprias crianças afim de atender efetivamente a suas necessidades.  
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Segundo Tuan (1983), quando a criança entra para a escola, o seu principal 

interesse não é o ambiente no qual se insere, mas as pessoas e as práticas que realizam 

dentro deste ambiente. Assim, a escola torna-se lugar para a criança não pelo simples 

fato de ser uma localidade, mas por ser uma localidade permeada por práticas e relações 

sociais das mais diversas ordens executadas pelos atores que a compõem. Pode-se, com 

isso, entender que os lugares não se constituem enquanto tais somente pela organização 

e disposição física dos objetos e pessoas, mas pelas relações que são desenvolvidas em 

seu interior. 

Pensando nas especificidades da criança, pode-se entender que o espaço torna-se 

lugar para a criança, por exemplo, quando esta começa a circular pela cidade, a 

vivenciar outros lugares e não somente a sua casa. Estas novas localidades propiciam 

prazer e satisfação para a criança. Assim, a escola pode ser um lugar para a criança, na 

medida em que ela se sinta bem acolhida e possa explorar os espaços escolares em sua 

totalidade, mas não no sentido de entrar em salas e gabinetes que não lhes são próprios, 

e sim de poder vivenciar experiências satisfatórias para a construção de seu 

conhecimento. Neste sentido, as práticas sociais e espaciais que desenvolve na escola 

são basilares à produção do conhecimento, como os jogos e brincadeiras com os colegas 

no momento do recreio, a possibilidade de expor sua opinião em sala de aula e a 

necessidade de respeito à opinião dos demais quando se fizer necessário. Por outro lado, 

caso a escola se configure como um espaço de repressão e de imposição da ordem dos 

professores, diretores e coordenadores à criança, esta certamente terá pouca 

possibilidade de vivenciar a escola enquanto lugar, porque estará com seus sentimentos 

de afeição submetidos a situações de controle e vigilância por parte dos adultos. Para 

que o afeto pelo lugar seja construído, é necessário à criança que experimente, troque 

ideias, faça escolhas. 

Por toda a discussão apresentada, ao se analisar a fundamentação teórico-

metodológica do livro didático em voga, mediante as referências utilizadas, o modo 

como os autores organizaram os textos e, até mesmo, como os textos foram escritos, 

pode-se afirmar que o conceito de lugar que a obra apresenta é pautado pela elucidação 

das contradições existentes na sociedade. Nem mesmo quando há possibilidade de se 

discutirem aspectos do lugar em uma concepção que verse pela afetividade, isso é feito. 

Na obra, percebe-se a ideia do conceito de lugar a partir do seguinte trecho: 
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A má distribuição de renda no Brasil – algumas pessoas possuem 

muito dinheiro enquanto a maioria da população é pobre – é a causa 

de milhares de brasileiros morarem em lugares impróprios e de risco. 

Você acha que alguém iria morar na beira de um barranco, que pode 

cair a qualquer momento, por opção? 

Enquanto isso, pessoas com muito dinheiro podem escolher morar em 

condomínios fechados com casas enormes e imensas áreas verdes. [...] 

A vida de quem mora nesses lugares, em boas casas e com todos os 

recursos, é muito confortável. (L-T., p. 12). 

 

No trecho, percebe-se que é totalmente ignorada a afetividade das pessoas pelos 

lugares em que vivem. Sendo assim, poder-se-ia aludir aos alunos que algumas pessoas, 

mesmo sem condições de morar em outras localidades, possuem forte identidade com a 

área de risco em que vivem e que pessoas de grande poder aquisitivo podem se sentir 

totalmente desconfortáveis em suas “espaçosas” casas, porque tudo isso também tem a 

ver com a experiência das pessoas para com os lugares. 

A noção de lugar também fica explícita quando se constata que nas orientações ao 

professor registram-se contradições espaciais. Ao expor os objetivos da obra, os autores 

argumentam sobre 

 

[...] a inter-relação entre eventos e processos que ocorrem no mundo e 

que influenciam decisivamente na configuração territorial do estado 

de Goiás. Muitos autores chamam este processo de globalização. De 

fato, tanto estamos inseridos no mundo quanto o mundo está inserido 

nos lugares mais remotos de nosso estado. Essas relações aparecem 

em diversos momentos do livro do aluno. Exemplos visíveis desse 

processo são a internacionalização da economia goiana e as questões 

ambientais. (O.P., p. 4).  

 

Ainda que não tenham sido encontradas evidências de um entendimento de lugar 

por meio da afetividade e de toda a discussão aqui apresentada, defende-se a pertinência 

desse tópico, como um modo de evidenciar possibilidades de se entender o lugar, ainda 

que por meio das contradições socioespaciais, que consideram dimensões subjetivas do 

sujeito e de seu grupo social. Dessa maneira, o entendimento de um sentido “global” de 

lugar estará mais evidente.  
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2.3 A relação local-global na configuração “global” de lugar  

 

 

Conforme apresentado no tópico anterior, a obra analisada está assentada em 

pressupostos de evidenciação das contradições socioespaciais, na busca da construção 

do raciocínio geográfico, quais sejam: 1) a complementaridade dos processos e 

acontecimentos na ordem do mundo que, de alguma maneira, repercutem em Goiás; 2) a 

interação entre as demandas sociais e naturais na configuração do espaço geográfico e 

como estas se apresentam em Goiás; por fim, buscando representar os dados dessas 

contradições, é destacada 3) “a importância da representação cartográfica” (O.P., p. 4). 

É possível, outra vez, afirmar que o principal postulado desta obra é o das contradições 

produzidas na/pela sociedade, pautado pelo esclarecimento da realidade espacial,  

apoiando-se na cartografia para ler e interpretar o mundo. Entende-se que a obra, cuja 

finalidade é ser fonte de conhecimento aos alunos, está coerente entre o que propôs 

executar e o que efetivamente foi executado. 

Como exemplo para referendar as afirmações, o item “por que a população de 

Goiás cresceu tanto?” objetiva “mostrar ao aluno a dinâmica da população goiana” 

(O.P., p. 17), o que demonstra que o conhecimento veiculado na escola não se baseia 

totalmente em abstrações, mas tem contato direto com a realidade, a qual é processual e 

contraditória. Neste tópico do capítulo 3, o livro aborda como a população de Goiás 

chegou ao atual patamar de mais de seis milhões de habitantes, ao passo que alguns 

municípios do estado tiveram suas populações diminuídas e outros tiveram progressão 

geométrica no quantitativo de habitantes. Estes fatos são decorrentes não somente das 

especificidades dos municípios, mas têm a ver com um contexto mais geral em que a 

realidade goiana está assentada. 

As contradições socioespaciais se fazem presente no entendimento de lugar. 

Pensar o lugar enquanto uma manifestação do global no local, isto é, numa perspectiva 

das contradições e complementaridades, é buscar compreender, inicialmente, as diversas 

escalas espaciais e ter em mente que o lugar não é uma escala espacial de análise, mas 

uma totalidade constituída a partir das diversas escalas espaciais (Figura 2). Como 

aponta Santos (2004), é entender que o lugar é produto do espaço geográfico e que este 
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último é a categoria essencial da Geografia, nesta perspectiva o lugar é um meio para 

compreender e analisar o espaço. Para Moreira (2013, p. 40), entender o lugar na 

perspectiva da manifestação do global no local supõe atentar-se para as “relações sociais 

e de produção estabelecidas no espaço geográfico”. Significa também entender as 

demandas do processo de globalização na articulação espacial no/do cotidiano.  

 

 
Figura 2 – Inter-relacionamento das escalas geográficas e a configuração do lugar 

Fonte: Luan do Carmo, 2012. 

 

Um exemplo da relação das escalas geográficas presentes no livro didático 

analisado está no trecho “você sabia que o estado de Goiás é um dos maiores produtores 

de alimentos do país? Então, por que existem pessoas nesse estado que não têm o que 

comer? Por que ainda há tantas crianças fora da escola?” (L-T., p. 13). Para que o aluno 

consiga responder a estes questionamentos, ele precisa pensar sobre o que conhece da 

realidade goiana, o que conhece sobre a fome e como estes dois fatores estão 

correlacionados. Para que o aluno consiga correlacionar diferentes escalas, é 

indispensável que a construção de seu pensamento esteja pautada na autonomia e na 

crítica. É por isso que, segundo os autores do livro, as principais habilidades de 

pensamento autônomo presentes na obra são “observação, descrição e interpretação 

[que] são estimuladas nas atividades propostas” (O.P., p. 4).   
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Em outras situações do livro-texto, o aluno necessita aguçar sua capacidade de 

comparar, analisar e descrever para que, assim, possa compreender satisfatoriamente o 

que é abordado. Todavia, no decorrer do livro-texto, o aluno é constantemente instigado 

a formular hipóteses sobre o porquê de determinados acontecimentos em determinados 

lugares e não em outros. Para tanto, faz-se necessário que o aluno reflita sobre o que foi 

trabalhado pelo livro e o que ele conhece sobre o fenômeno e o lugar postos em 

discussão. Na página 45, por exemplo, o aluno é solicitado a argumentar, em grupo, 

sobre as alterações no mundo do trabalho no campo e seus impactos na vida das pessoas 

que vivem ligadas à produção no/do campo. 

Castellar (2009) pondera que um fator a ser considerado na análise do lugar 

nesta linha de investigação é o tempo, o qual possibilita “analisar as mudanças que 

ocorrem nos sítios geográficos [...] ao relacioná-los com a ocupação dos lugares no 

passado e presente”.  Uma situação do livro-texto em o aluno necessita aguçar 

capacidades como as de comparação, análise e descrição sobre o lugar, para que possa 

compreender satisfatoriamente o que é abordado, é o exemplo das imagens da página 44 

(Fig. 03). Para o entendimento da dinâmica do lugar representado, o aluno necessita ler 

a evolução da paisagem não apenas em seu aspecto descritivo, mas de um modo que 

articule as transformações aliadas às necessidades da sociedade atual por tais 

transformações. 

 

Figura 03: Modificações na paisagem 

do Cerrado. Livro-texto p. 44 
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Santos (2004) destaca que “do mesmo modo que não há um tempo global, único, 

mas apenas um relógio mundial, também não há um espaço global, mas, apenas, 

espaços da globalização, espaços mundializados reunidos por redes” (idem, p. 333). Isto 

é, o espaço e o tempo não são os mesmos para todos os atores e lugares, mas estão 

diretamente ligados às especificidades destes, e são intimamente gestados por ordens 

que perpassam a dimensão das relações globais. Ainda sobre o tempo na configuração 

do espaço, Santos (2012, p. 22) propõe que, 

 

[...] se a Geografia deseja interpretar o espaço humano como o fato 

histórico que ele é, somente a história da sociedade mundial aliada à 

sociedade local pode servir como fundamento da compreensão da 

realidade espacial e permitir a sua transformação a serviço do homem. 

Pois a História não se escreve fora do espaço e não há sociedade a-

espacial. O espaço, ele mesmo, é social. 

 

Nesta perspectiva de entendimento do espaço, talvez o elemento mais importante 

a se atentar é a globalização. Segundo Carlos (2007, p. 11), “o tema da globalização 

permeia nosso cotidiano de pesquisa, mas também nossa vida”, ou seja, as 

manifestações da globalização se mostram constantemente na vivência dos mais 

diferentes grupos sociais, quer sejam grupos hegemônicos, quer sejam grupos 

hegemonizados. E, por isso mesmo, entender a globalização é um aspecto essencial para 

o cidadão compreender do mundo. Todavia, Carlos destaca que a globalização não pode 

se resumir somente ao viés da economia, pensar assim apenas limitaria em grande 

medida o entendimento do referido processo. Segundo a autora, 

 

é no plano do lugar que é possível, por exemplo, compreender a 

racionalidade homogeneizante inerente ao processo de acumulação, 

que não se realiza apenas a partir da produção de objetos e 

mercadorias, mas liga-se cada vez mais à produção de um novo 

espaço, de uma nova divisão e organização do trabalho, além de 

produzir modos de comportamento que induzem ao consumo e 

norteiam a vida cotidiana. (SANTOS, 2007, p. 11). 

 

Ainda que a globalização não se limite somente aos aspectos econômicos e de 

mercado, são estas as vertentes mais propagadas do processo e que, por isso mesmo, 
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têm limitado a constituição da cidadania no atual período. Esta limitação da constituição 

da cidadania ocorre porque, como aponta Santos (1996), cada vez mais o cidadão aceita 

ser denominado de consumidor, relegando as outras condições da cidadania a segundo 

plano, às vezes até tornando-as comercializáveis, como será discutido no próximo 

capítulo. Para Carlos (2007), entender a globalização significa compreender as novas 

relações do espaço e do tempo na organização da vida dos cidadãos. Isto porque muito 

se tem falado sobre a compressão do espaço e sua submissão ao tempo, entretanto a 

autora aponta que o que tem sido vencido atualmente não é o espaço, mas o tempo, uma 

vez que a vida tem se reproduzido de maneira mais rápida, com menos gasto de tempo 

que em outros momentos da história, mas em organização espacial semelhante, não 

igual, a desses tempos pretéritos. Carlos afirma que esta mudança, no sentido de tempo 

e de espaço, se dá mediante os avanços da técnica. Conforme a autora, 

 

[...] alguns autores veem nesse novo processo a desterritorialização do 

homem e de suas atividades. Aqui nosso caminho é radicalmente 

oposto. Cada vez mais o espaço se constitui numa articulação entre o 

local e o mundial, visto que, hoje, o processo de reprodução das 

relações sociais dá-se fora das fronteiras do lugar específico até há 

pouco vigentes. (CARLOS, 2007, p. 13). 

 

Carlos (2007) chama a atenção para o modo como a globalização se manifesta 

no lugar, segundo a autora, é no lugar que se percebem, que se reconhecem as diferentes 

facetas da globalização, mas, para que este fato aconteça, não se vetam totalmente as 

imposições locais. Para a autora, “o mundial existe no local, redefine seu conteúdo, sem, 

todavia, anularem-se as particularidades. [...] O lugar se produz na articulação 

contraditória entre o mundial que se anuncia e a especificidade histórica do particular”. 

(CARLOS, 2007, p. 14). 

Como exposto, a globalização não elimina totalmente as demandas locais, 

porque cada contexto social produz de maneira única o espaço, mediado pelos ritmos e 

modos de vida que lhes são particulares. “É no lugar que se desenvolve a vida em todas 

as suas dimensões [...] o lugar é a porção do espaço apropriável para a vida – apropriada 

através do corpo” (CARLOS, idem, p. 17). O corpo, entretanto, não pode ser entendido 

apenas como uma materialidade inerte, mas como um elemento “poroso em relação ao 

ambiente [que] molda de forma particular relações eu-outro” (HARVEY, 2009, p. 138). 
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Quer-se dizer com isso que o corpo passa a ser entendido como uma escala da atuação 

dos cidadãos que interfere nas outras escalas e, ao mesmo tempo, sofre intervenções das 

demais escalas espaciais. E, por isso mesmo, não se limita ao imediato próximo, mas 

extrapola-o em diferentes proporções a depender do ator social corporificado.  

Na obra analisada, é possível constatar que o estado de Goiás e seus municípios 

estão ligados ao processo de globalização. Aliás, o primeiro tópico do capítulo cinco 

está voltado para a discussão sobre a economia globalizada presente no estado. O 

referido tópico visa, entre outros objetivos, “enfatizar (...) a integração econômica com 

outros estados do país ou mesmo com outros países” (O-P., p. 28), dando destaque para 

a circulação de produtos e mercadorias por meio das infraestruturas disponíveis em 

Goiás. É foco também deste tópico apresentar as contradições mais presentes no 

cotidiano do aluno no chamado mundo globalizado. Como exemplo, é possível verificar 

no livro-texto (p. 96) o seguinte trecho: “a integração econômica, ou seja, as relações de 

compra e venda de mercadorias entre os países, demonstra que a economia de Goiás 

está ficando cada vez mais globalizada. Assim, o que ocorre no mundo também tem 

reflexos aqui”. 

Carlos (2007, p. 43) destaca que os lugares “podem ser analisados enquanto 

espaço material onde se inscrevem os atos de gerações e onde o processo de apropriação 

aparece como condição necessária à vida que se realiza no e através do uso”. Nota-se, 

também no entendimento da autora sobre lugar, que há o aspecto da localização, ou 

seja, ela não discorda do pensamento de que o lugar tem a ver com o “onde”. Mas, vai 

além, e fala em materialidade do espaço, entretanto esta materialidade precisa ser 

permeada por normas e imposições de escalas diversas no lugar. Não é uma 

materialidade que está fincada somente no local, mas que se inter-relaciona com as 

outras escalas espaciais. Complementando esta exposição, Carlos (idem, p. 48) assinala 

que 

 

[...] os lugares são delimitados, mas os limites se chocam [...] como 

um caleidoscópio cujos desenhos, sempre móveis, se definem por 

práticas sociais fluidas que significam que os espaços não apenas 

podem justapor-se, mas compõem, interpõem, se chocam, mas cada 

fragmento revela também particularidades, pois se move em função de 

estratégias. 
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Isso traduz a fluidez e complexidade dos lugares, sua não fixação a um ponto 

específico do espaço, sua dinâmica em um constante diálogo com outros lugares. Carlos 

(2007) aponta que a globalização introduziu um modo de vida que se tornou 

hegemônico na atualidade, que é o modo de vida urbano. Isso se deu não somente 

porque a cidade se configurou como o ambiente principal da moradia humana, mas 

porque ela é que atualmente regula e condiciona as atividades humanas. Todavia, o 

modo de viver o urbano é diferente para os diversos atores sociais. Carlos (2007) indica 

que a produção do espaço urbano e, consequentemente, dos lugares dentro das 

metrópoles é altamente fragmentada e hierarquizada. Ao mesmo tempo que a 

globalização conduz para uma ideia de homogeneização do espaço, verticaliza para o 

esfacelamento espacial e a sua consequente apropriação de maneiras diversas pelos 

atores que o fazem a partir de sua função na configuração social global. É preciso 

também ater-se ao fato de que, mesmo que haja uma tendência à universalização de 

valores, culturas e costumes, a vida acontece no cotidiano do lugar e, por isso mesmo, 

há tantas releituras possíveis desses elementos homogeneizantes. 

Evidenciando a temática do urbano e do modo como a vida humana se organiza 

nesses espaços, com destaque para a realidade goiana, os autores do livro didático 

analisado apresentam um mapa de densidade demográfica do estado (L-T., p. 63). Nele, 

correlacionam a distribuição das rodovias e o adensamento humano em áreas próximas 

e os meios encontrados pela população para adequar as cidades, em especial, a capital 

do estado ao grande volume de pessoas. Na página 64, é demonstrada a construção de 

prédios como iniciativas para suprir a necessidade por moradia na metrópole. Entre as 

páginas 122 e 125 são apresentadas as consequências para o espaço e para a sociedade, 

quando a ocupação humana ocorre de modo desordenado ou em áreas com pouca 

infraestrutura. Entre as páginas 46 e 47, são apresentadas consequências da 

modernização do campo para o crescimento populacional das cidades. 

 

[...] Quando a mudança em um espaço rural ocorre em grande 

velocidade, há enorme impacto na vegetação e nos rios da área 

afetada, o que altera também a vida das pessoas que moram no lugar. 

Muitas vezes essas pessoas são obrigadas, por falta de emprego no 

campo, a procurar trabalho nas cidades. Esse êxodo rural leva ao 

aumento da população das cidades. (L-T., p.  46-47) 
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Na perspectiva de Carlos (2007, p. 18), mesmo que o urbano seja o modo de 

vida principal do período atual, a metrópole como um todo não se configura enquanto 

lugar para o cidadão, porque apenas é lugar a localidade “que o homem habita dentro da 

cidade que diz respeito a seu cotidiano e a seu modo de vida, onde se locomove, 

trabalha, passeia, flana, isto é, pelas formas através das quais o homem se apropria e que 

vão ganhando o significado dado pelo uso”. Pode-se, então, argumentar que, mesmo que 

todas as localidades que compõem a metrópole não se tornem lugar para o cidadão, isso 

não significa que a sua vida se restrinja somente ao seu imediato concreto. Sabe-se que, 

com o advento dos meios de informação e comunicação, o cidadão expandiu (e se viu 

obrigado a expandir) de maneira considerável suas relações sociais para além da cidade 

onde vive. 

O lugar não é uma forma autônoma de organização espacial, mas responde a 

uma demanda global que se articula com as particularidades do local. O lugar não é uma 

maneira única e independente dos demais de se organizar o espaço, o lugar torna-se 

único frente aos demais, porque as forças globais e locais somente se manifestarão de 

uma determinada maneira em certo lugar. Para Santos (2004, p. 322), 

 

com a modernização contemporânea, todos os lugares se 

mundializam. Mas há lugares globais simples e lugares globais 

complexos. Nos primeiros apenas alguns vetores da modernidade se 

instalam. Nos lugares complexos, que geralmente coincidem com as 

metrópoles, há profusão de vetores: desde os que diretamente 

representam as lógicas hegemônicas, até os que a eles se opõem. São 

vetores de todas as ordens, buscando finalidades diversas, às vezes 

externas, mas entrelaçadas pelo espaço comum. Por isso a cidade 

grande é um enorme espaço banal, o mais significativo dos lugares. 

Todos os capitais, todos os trabalhos, todas as técnicas e formas de 

organização podem aí se instalar, conviver, prosperar. 

 

 Já não se pode entender o mundo como outrora – numa relação local-local – 

atualmente, faz-se necessário que a busca para se estudar e compreender o mundo seja 

realizada numa perspectiva que correlacione o local e o global constantemente, ora 

confrontando ambas as escalas, ora interpretando-as em suas manifestações no lugar. 

Santos (2008, p. 19) argumenta que a vida do sujeito já não se restringe somente a uma 

parcela do espaço, na qual antes se encontrava tudo o que necessitava à sobrevivência. 

Para o autor, “o exercício da vida exige de todos uma referência constante a um grande 
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número de lugares”. Isto é, a globalização, organiza o espaço em uma rede de lugares 

que se complementam, expondo de cada lugar aquilo que é mais interessante ao 

processo de acumulação de riquezas. No que concerne às redes, Callai (2009, p. 172) 

sustenta a ideia de que “a sociedade em rede torna tudo mais aproximado e interligado”, 

mas, ao mesmo tempo, os atores que não participam das redes acabam por ser excluídos 

de todo o processo. 

Santos (2004, p. 333) atesta que “como o espaço não é homogêneo, evoluindo de 

modo desigual, a difusão dos objetos modernos e a incidência das ações modernas não é 

a mesma em toda parte”. Concordando com o proposto por Santos e buscando entender 

a sistemática da distribuição desigual de objetos pelo espaço, Callai (2009, p. 176) 

enfatiza que “entre o lugar e o mundo existem outras escalas e estas precisam ser 

compreendidas para que se tenham condições de verificar o que acontece no cotidiano 

da vida das pessoas e da sociedade em geral”. Estas escalas mencionadas podem ser o 

país, o continente, o estado, a metrópole, cada um destes correlacionando-se com às 

escalas geográficas local, regional, nacional e global. 

Carlos (2007) destaca que os novos meios de trabalho facilitam a constante 

articulação entre pontos distantes, isso porque, atualmente, os donos dos meios de 

produção conseguem, por exemplo, controlar seus operários há quilômetros de distância 

e em tempo real. Foi por isso mesmo que a dispersão da produção mundial de produtos 

dos mais diversos gêneros foi alcançada e, com isso, a mundialização das relações 

desiguais de trabalho (HARVEY, 2009). Conforme Carlos (op. cit., p. 29), 

 

[...] o desenvolvimento técnico e científico aplicado à produção, o 

desenvolvimento do mercado mundial e das empresas multinacionais, 

longe de anularem o espaço, permitem sua mundialização pois, os 

mecanismos espaciais repousam na justaposição entre o local, o 

regional  e o nacional e, nesse sentido, o espaço inteiro torna-se o 

lugar da reprodução, que se realiza tendo como pano de fundo o 

mundial que se sinaliza nas tendências pela atenuação das fronteiras 

nacionais e na constatação de que o local se torna global e o global se 

localiza no lugar.  

 

De acordo com Santos (2004), o mundo se realiza a partir de duas razões 

principais, uma universal e outra local. A razão universal está ligada às demandas de 
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organização do mundo como um todo, ou seja, são as normas sociais e espaciais para a 

configuração do mundo na busca constante da mais valia (por ser este o objetivo maior 

do modo de produção vigente). E a razão local está articulada com a dimensão orgânica 

da vida, está ligada ao cotidiano dos cidadãos em seus anseios mais particulares e 

destinados à produção e reprodução da vida em sentido mais real possível (no sentido da 

vivência/sobrevivência). Moreira (2013, p. 41), concordando com Santos, aponta que o 

lugar “é singular, mas a expressão de singularidade representa uma função imposta pelo 

global”. 

Castellar (2009), pensando no modo de inserção do lugar no ensino de 

Geografia, aponta que é imprescindível o estabelecimento de (cor)relações entre as 

diferentes escalas de análise espacial. A autora argumenta que “o olhar geográfico do 

aluno pode ser estimulado ao comparar diferentes espaços e escalas de análises, 

possibilitando superar a falsa dicotomia existente entre o local e o global, indo além do 

senso comum da ordenação concêntrica dos conteúdos geográficos” (CASTELLAR, 

2009, p. 51). Para Cavalcanti (2009), o lugar pode sim ser uma referência para o ensino-

aprendizagem de Geografia e, consequentemente, para a constituição da cidadania pelo 

viés da espacialidade, mas isso somente acontecerá caso o ensino não se paute pelos 

círculos concêntricos de aprendizagem espacial.  

Em Callai (2009, p. 187), encontra-se forte argumentação para que o ensino de 

Geografia ultrapasse os círculos concêntricos. A autora atesta que  

 

o lugar como ponto de referência ao ensino-aprendizagem da 

Geografia não quer dizer que deva ser sempre o ponto de partida para 

o estudo. Pelo contrário, o lugar é a referência que nos possibilita 

interligar o cotidiano, a vida concreta, com as demandas do mundo 

global e, trabalhando na interface do humano e do natural, 

compreender o mundo e a sociedade em que vivemos. 

 

Um ensino de Geografia que busque a compreensão por parte do aluno de sua 

função no processo de constituição e reprodução do espaço, não pode pautar-se pelos 

círculos concêntricos de aprendizagem. É importante que ao aluno, mesmo dos anos 

iniciais, seja dada a possibilidade de compreender as contradições que configuram o 
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lugar, de entender que o lugar em que vive, pelo qual tem forte identidade, está 

permeado por lógicas de outras escalas.  

Segundo Moreira (2013, p.44), as duas abordagens sobre o lugar, explicitadas 

até o momento, “possuem fundamentações filosóficas diferentes, mas a compreensão de 

ambas faz-se necessária para o aprofundamento teórico-conceitual dessa categoria de 

análise”. Na busca por organizar o entendimento de lugar em uma perspectiva que 

correlacione as duas anteriores, elenca-se neste tópico o debate sobre o sentido global de 

lugar, apoiando-se, principalmente, nos escritos de Doreen Massey (2000; 2012), mas 

articulando-os com os de outros autores. 

Para Massey (2012), com a “chegada” da modernidade, o espaço que antes era 

visto como uno, passa a ser interpretado pelos intelectuais como fragmentado em 

diversas porções, sendo estas porções denominadas de lugares. Estes lugares, nas mais 

diversas teorias espaciais da época, eram entendidos sem quaisquer relações de uns com 

os outros ou, na melhor das hipóteses, com parcas relações entre eles. A autora propõe 

um entendimento de espaço que não está totalmente assentado em bases somente novas, 

mas também está calcado em produções mais antigas as quais já entendiam o espaço 

como permeado de relações entre os lugares e as pessoas destes lugares. Sobre como o 

“lugar” passou a ser entendido com o advento da modernidade, a autora tece as 

seguintes considerações: 

 

[...] „Lugares‟ diferentes eram interpretados como estágios diferentes 

em um único desenvolvimento temporal. Todas as estórias de 

progresso unilinear, modernização, desenvolvimento, a sequência de 

modos de produções [...] representavam esta operação. A Europa 

Ocidental é „avançada‟, outras partes do mundo encontram-se „um 

pouco atrás‟, ainda, são „atrasadas‟. „A África‟ não é diferente da 

Europa Ocidental, é (apenas) atrasada. (Ou talvez seja, sem dúvida, 

apenas diferente de; não lhe é concedida sua própria unicidade 

[uniqueness], sua existência coetânea. (MASSEY, 2012, p. 107. 

Destaques da autora). 

 

 

A autora ainda pondera que, apesar do forte discurso da atual interconectividade 

dos lugares, via fluxos da globalização, esta mesma globalização não ocorre igualmente 

para todos e ao mesmo tempo. Neste sentido, pode-se pensar no papel dos diferentes 

atores e lugares no contexto global e suas reais intenções frente ao(s) projeto(s) da 
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globalização. A autora demonstra que o discurso da “aldeia global”, em muitos casos, é 

justificado pelos “acontecimentos globais”, porém “os modos como as pessoas são 

colocadas dentro da „compressão tempo-espaço‟ são altamente complicados e 

extremamente variados” (MASSEY, 2000, p. 180).  

O espaço é permeado por trajetórias, por movimento e constante construção de si 

e do outro. É a partir dessa relação que será produzido o lugar. Segundo a autora, 

lugares podem ser considerados 

  

não como pontos ou áreas em mapas, mas como integrações de espaço 

e tempo, como eventualidades espaço-temporais. 

Este é um entendimento de lugar – como aberto („um sentido global 

de lugar‟), como um tecer de estórias, em processo, como um 

momento dentro das geometrias de poder, como uma constelação 

particular dentro de topografias mais amplas de espaço, e como em 

processo, uma tarefa inacabada [...]. (idem, p. 191. Grifos da autora). 

 

O lugar tem sido entendido como uma vítima da globalização, isto porque tem 

sido interpretado no sentido de “lugar local”. Em outras palavras, muito se tem falado 

sobre o local como um produto do global, ou seja, deixando de lado a possibilidade de 

que o global é criado no local. É como se o global fosse algo abstrato, impossível de ser 

“tocado”, já o local sempre ao alcance de nossas mãos. O que dá sentido ao lugar são as 

relações sociais que se desenrolam em determinados pontos do espaço. Todavia, estas 

relações não são somente frutos de localidades nem de globalidades, mas de ambas as 

escalas, em menor ou maior grau de importância de uma ou outra escala. O espaço, 

nesta perspectiva, pode ser entendido como a simultaneidade de estórias-até-então e os 

lugares como coleções de estórias, para além do sentido de localizações espaciais 

observadas no mapa. Os lugares também são constituídos pelos desencontros. As 

convergências e divergências de atores, fenômenos, objetos e acontecimentos 

contribuirão para a espacialidade do lugar. 

Para Massey (2012), a natureza também precisa ser considerada como um dos 

aspectos constituintes do lugar, porém não em um sentido de fixidez ao lugar, uma base 

prévia e mutável na qual se desenrolam as atividades humanas, mas como uma das 

colunas mestras de formação deste lugar e das mudanças pelas quais o mesmo (o lugar) 

passou até-agora. A natureza, neste sentido, também é agente formador (e testemunha 

das mudanças) do lugar. Consoante Morais (2011), ao se considerar a natureza (ou, 
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como a autora chama, as temáticas físico-naturais) no entendimento da constituição da 

sociedade e do espaço, se terá uma visão mais ampla da realidade estudada.  

Correlacionando as temáticas físico-naturais às demandas de organização do 

lugar, Castellar (2009, p. 51) assegura que: 

 

não é possível entendê-las sem a adição do aprendizado da dinâmica 

da natureza, evitando uma visão fragmentada da sua realidade. Há, 

portanto, a necessidade de se estabelecer relações entre relevo, solo, 

hidrografia, clima, cobertura vegetal, em diferentes escalas, e a 

dinâmica da ocupação do lugar. 

 

O livro didático analisado propicia um profícuo debate acerca das questões 

físico-naturais e da inter-relação destas com o contexto social, tal como foi explicitado 

na resposta da questão 1 deste instrumento, a relação sociedade-natureza é uma das 

bases da obra. Este fato é potencializador da construção da cidadania porque o aluno 

passa a compreender quais os usos que os diferentes grupos sociais (inclusive o seu) 

fazem dos elementos encontrados na natureza, tanto para a manutenção e reprodução de 

suas vidas quanto para a obtenção da mais-valia. 

No primeiro capítulo, objetiva-se “reconhecer a integração entre os fenômenos 

físicos e sociais, além de sua derivação nas escalas local, regional e global” (O.P., p. 8). 

Logo, entende-se que a obra aborda as relações entre sociedade e natureza para além de 

mera definição destas categorias. Com isso, o aluno é instigado a realizar outras leituras 

da realidade que não somente a presente no local, e a entender como a natureza e a 

sociedade se articulam em escalas geográficas mais amplas. 

Quando analisado o livro-texto, percebe-se que os autores se preocuparam em não 

dicotomizar a relação sociedade-natureza, mas tratá-la em sua inter-relação, este fato 

fica notório quando se lê que “vários problemas ambientais e, consequentemente, 

sociais – surgem quando há drásticas alterações nas paisagens” (L-T., p. 11). Em outro 

trecho, relata-se que, 

 

[...] em Geografia, não se separam os problemas ambientais dos sociais. 

Um exemplo disso é a questão da moradia. [...] Algumas populações 

carentes, por falta de alternativa, são levadas a ocupar áreas de maior 

risco ambiental, como locais sujeitos a inundações ou deslizamentos de 
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terras. Esse exemplo mostra de modo claro e objetivo o seguinte: a 

maneira como as pessoas ocupam o espaço e modificam as paisagens 

também é uma questão social. (L-T., p. 11) 

 

Nas páginas 46 e 47 do livro-texto, a obra retoma a discussão das relações 

sociedade-natureza e como as atividades humanas acabam influenciando tanto na vida 

da sociedade como nos aspectos naturais do lugar. Esta afirmação pode ser comprovada 

com o seguinte trecho: 

 

[...] E costuma haver alguma relação entre as mudanças ocorridas no 

meio rural e no meio urbano? Às vezes sim. Por exemplo, quando a 

mudança em um espaço rural ocorre em grande velocidade, há enorme 

impacto na vegetação e nos rios da área afetada, o que altera também a 

vida das pessoas que moram no lugar. Muitas vezes essas pessoas são 

obrigadas, por falta de emprego no campo, a procurar trabalho nas 

cidades. Esse êxodo rural leva ao aumento da população das cidades.  

 

Ainda sobre a preocupação da obra em interligar os elementos físico-naturais e a 

sociedade, o objetivo central do capítulo seis 

 

[...] procura resgatar a proposta apresentada inicialmente, de 

integração entre os elementos sociais e ambientais. Os textos e as 

ilustrações buscam levar o aluno a reconhecer as ligações existentes 

entre a apropriação dos ambientes e sistemas naturais e o 

desenvolvimento das sociedades humanas. (O.P., p. 32). 

 

O alcance deste objetivo fica explícito quando se encontra, no livro-texto, 

trechos como os seguintes: 

 

A qualidade de vida está diretamente ligada ao acesso à educação, à 

saúde, à moradia, à boa alimentação, à prática de esportes, ao trabalho 

e ao lazer tanto em ambientes culturais quanto naturais.      

Infelizmente nem sempre a população de um estado ou município tem 

boa qualidade de vida. Em Goiás, por exemplo, grande parte da 

população é muito pobre. Além da dificuldade de acesso aos serviços 

básicos para ter uma boa qualidade de vida, essas pessoas são 
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obrigadas a viver em ambientes degradados, convivendo com sérios 

problemas de poluição das águas e do ar, erosão dos solos e 

inexistência de vegetação. (L-T., p. 114).  

 

Massey (2012) traça uma discussão sobre a abertura e o fechamento dos lugares, 

tanto no nível de seus sujeitos e interesses próprios, quanto no nível mais específico da 

reprodução da vida profissional e particular dos sujeitos em seu cotidiano. O que fica 

notória é a forte ação do externo sobre o interno, porém com forte resistência do 

segundo frente ao primeiro. Essa constatação pode nos levar a pensar na complexidade 

em que estão envolvidos os sujeitos e lugares frente às demandas locais/globais 

(próprias/exteriores). É nesse constante conflito que os sujeitos e os lugares vão se 

constituindo enquanto tais e diferenciando-se uns dos outros. O lugar não se explica 

apenas por um modo de pensá-lo, mas pela inter-relação entre os diversos sentidos que 

os lugares possuem.  

Harvey (2009, p. 181), ao tratar da cidade de Baltimore, define-a da seguinte 

maneira: “considero-a minha cidade natal e acumulei um imenso tesouro de afeição pelo 

lugar e seu povo. Baltimore, no entanto, em quase todos os aspectos, é uma confusão”. 

Entre as “confusões” da cidade, o autor menciona o problema da moradia. Para Harvey, 

o governo da cidade não subsidia moradia a quem realmente necessita, ao contrário, 

reduz o estoque de habitações (a partir de demolições), almejando a migração dos 

pobres para outras cidades. Entretanto, financia a construção de casas para ricos nas 

áreas suburbanas, chamadas pelo autor de utopias urbanas. Este exemplo de Harvey 

traduz um sentido global de lugar, pois, embora os sujeitos tenham afeição pela 

localidade, esta está permeada de contradições e atuação de atores sociais em escalas 

diversas. 

Para Lopes (2009, p. 39), a produção do espaço está relacionada à “produção de 

diferentes territórios, que se encontram, se sobrepõem, se divergem e que existem em 

diferentes escalas e características, indo desde os territórios oficialmente estabelecidos 

[...], às configurações subjetivas dos diversos grupos que nelas habitam”. Até mesmo 

Tuan (1983, p. 165), que estuda o lugar privilegiando a afetividade, aponta que o “o 

lugar existe em escalas diferentes”, ou seja, há um inter-relacionamento das escalas 

espaciais para a configuração de um determinado lugar. 
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Santos (2012) argumenta que, na história da humanidade, o ser humano já pode 

estar ligado somente a um “pedaço” da natureza que lhe era suficiente para a 

manutenção das suas necessidades básicas, a este período o autor chama de meio 

natural, depois, substituído pelo meio técnico, que consistia, principalmente, na 

mecanização do território. Atualmente, ainda segundo o mesmo autor, para entender a 

vida dos seres humanos “é insuficiente ficar com esta categoria [meio técnico] e é 

preciso falar do meio técnico-científico, que tende a se superpor em todos os lugares, 

ainda que diferentemente” (SANTOS, ibid, p. 121). Se anteriormente a vida do ser 

humano se desenvolvia no lugar-local, atualmente, é necessário que se entenda o sentido 

global de lugar, para se compreender o desenvolvimento e a manutenção da vida das 

pessoas. 

Pensando especificamente no público alvo dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental e o sentido global de lugar e espaço, partilha-se das considerações de 

Lopes (2009). Segundo o autor, não é apenas o modo como o espaço está organizado 

que garante a interação da criança com este elemento da sociedade. O espaço deve ser 

pensado para além da disposição física dos objetos e outros elementos. Assim, é 

necessário que se atente a todas as dimensões que estão expressas no espaço, tanto no 

plano da materialidade, quanto das relações subjetivas e práticas desenvolvidas no 

espaço, até que o espaço se torne lugar para a criança. Castellar (2009, p. 48-49) 

argumenta que é importante ao aluno entender o lugar a partir de seu valor simbólico, 

como também “através de seus conflitos e contradições espaciais”. 

 

[...] A partir do estudo assim conduzido o aluno entende o significado 

do lugar de vivência, do pertencimento, reflete sobre padrões de 

segregação na gestão dos problemas [...] – sejam eles de que natureza 

for –, associa fenômenos ambientais à gestão de recursos naturais 

(água, esgoto, saneamento, emissão de poluentes, etc.), de preferência 

comparando o que acontece em diversas escalas. [...] 

Estudar o lugar de vivência é vincular a ele questões que estão 

presentes em várias escalas de análise e permitir a associação criativa 

e referenciada na experiência concreta, de evidente e maior 

capacidade de transmissão e fixação de conhecimentos.  

 

 

Santos (2008) destaca que o ensino de Geografia com base no lugar é 

interessante porque, a partir do lugar, é possível ao aluno apreender o mundo, não 
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somente em seu aspecto material, mas também o mundo subjetivo, da afetividade. 

Todavia, a autora alerta que não é função das aulas de Geografia fornecer ao aluno o 

conceito pronto, “ao contrário, é preciso oportunizar ao aluno o seu próprio conceito, 

facilitando a compreensão e formação da consciência crítica em relação ao seu lugar de 

vivência” (SANTOS, ibid, p. 98). 

Uma vez que o livro didático analisado não contempla a dimensão subjetiva do 

sujeito, é possível afirmar que não há a possibilidade, por meio desta obra, de 

construção de um sentido global de lugar. Entretanto, entende-se que esta ausência no 

livro refere-se à concepção teórico-metodológica dos autores, podendo ficar o professor 

no exercício de mediar a articulação dos aspectos subjetivos e objetivos dos lugares, 

para que os alunos construam seus conceitos. 

 

 

 

2.4 A função da linguagem no processo de construção de conceitos 

 

 

 Pesquisar aspectos relacionados ao ensino-aprendizagem de qualquer área do 

conhecimento requer atenção aos aspectos relacionados à linguagem, em especial 

quando se trata de: 1°) anos iniciais, etapa em que a criança ainda está construindo seu 

vocabulário de modo mais sistematizado; (2°) uso de material didático, mais 

especificamente do livro didático, uma vez que este faz uso, entre outras linguagens, da 

escrita, e exige do aluno a capacidade de leitura, para que a aprendizagem possa ser 

efetivada.  

Quando se discute a formação de conceitos por crianças em idade (e atividade
16

) 

escolar, não se busca, ao menos nesta pesquisa, que o aluno se torne um repetidor de 

                                                           
16

 O foco da discussão é crianças que estão na idade de frequentar a escola e que efetivamente 

frequentam-na, uma vez que o aprendizado sistematizado se dará nesta instância social. Se a criança está 

em idade escolar, mas não frequenta a escola, suas aprendizagens ocorrerão por outros meios e, 

possivelmente, a sistematização de seu conhecimento será diferente de uma criança de mesma idade, mas 

que frequenta a escola. Por isso, Albuquerque (2004) demonstra a preocupação dos estudos de Vigotski, 
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palavras, previamente encaixadas em um contexto por seu professor, para significar 

uma outra palavra central. Defender esta ideia de formação de conceitos é ater-se a um 

modelo de ensino que já não apresenta resultados satisfatórios. A ideia que se defende é 

que tendo como referência o que o aluno conhece, possa-se a avançar e a construir 

conhecimento. 

No livro didático analisado, algumas atividades mostram-se articuladas ao que é 

discorrido no texto e, mais que isso, possibilitam ao aluno avançar ainda mais na 

sistematização do conhecimento, porque não somente reproduzem fielmente o que o 

texto aborda, não são atividades de cunho copista, mas instigam o aluno a pensar sobre 

o texto e o conteúdo da aula a fim de realizar o exercício proposto. 

Outras propostas de atividade, em geral as que constam nos boxes “para registrar 

o conhecimento”, apenas reproduzem o que está apresentado no corpo do texto. Isso 

pode significar ao aluno apenas a cópia do que está escrito no livro-texto, sem a 

necessidade de uma reflexão mais aprofundada sobre o tema e nem mesmo a utilização 

de sua experiência pessoal acerca do que é trabalhado. 

As atividades que se mostram articuladas com o texto e possibilitam ao aluno ir 

além podem ser exemplificadas com as atividades propostas na página 20 do livro-texto. 

É pedido aos alunos que classifiquem as plantas apresentadas (aspecto ligado ao texto) 

e, posteriormente, instiga o aluno a pensar em outras possibilidades de construir as 

plantas, dando-lhes outros títulos e legendas. Segue o exemplo: 

 

1) Descubra a que tipo de dado cada planta se refere (ordem? 

quantidade? diversidade?). Para isso, leia os títulos e legendas e veja 

qual o tema de cada uma. 

2) Elabore outro título e outra legenda para cada uma das três plantas. 

 

Já para exemplificar atividades de cunho copista, pode-se recorrer ao que está 

proposto nas páginas 40-41 do livro-texto. Inicialmente, é solicitado ao aluno que leia o 

trecho de um texto que versa sobre a Colônia Agrícola Nacional de Goiás (Cang), em 

Ceres. O texto é repleto de informações sobre onde a Cang foi instalada, qual o objetivo 

do projeto, quantas pessoas foram contempladas, entre outras informações. Para as 

atividades, é solicitado ao aluno que responda às seguintes questões em grupo:  

                                                                                                                                                                          
um dos principais estudiosos sobre formação de conceitos e colaboradores com a escola e sua função no 

processo de construção de conceitos. 
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1) Qual era o objetivo do governo federal ao organizar a Colônia 

Agrícola em Ceres? 

2) Quantas famílias foram instaladas na região entre 1941 e 1944? 

3) Quantas pessoas moravam na região em 1946? 

4) Por que foi instaurado um inquérito administrativo em 1950? 

5) Quais foram as acusações sofridas por Bernardo Sayão? 

6) Segundo o texto, apesar de todos os problemas administrativos, os 

resultados sociais da Colônia foram positivos. Por que isso aconteceu? 

7) Por que, segundo o autor, “o sonho de uma reforma agrária organizada 

nos modelos da Colônia não projetou os resultados desejados”? 

 

Neste sentido, é possível afirmar que, por meio das atividades propostas, o livro 

didático analisado, ainda que possibilite encaminhamentos para a formação de conceitos 

e aprendizagem espacial, em alguns casos, reduz-se à cópia de informações que o 

próprio livro traz, sem exigir que o aluno avance na construção de conhecimentos.  

Tendo por base os estudos de Ach, Vigotski (2008) aponta que até mais ou 

menos os doze anos
17

, a criança não forma conceitos, mas já está apta a desenvolver 

atividades que possibilitem a contextualização acerca do conceito, para que no futuro, 

esta mesma criança seja capaz de formar seus conceitos – mediadores de sua relação 

com o mundo. Para Lopes (2009), a criança, em sua relação com o mundo, opera com 

conceitos que lhes são próprios, mas, na medida em que interage com outras pessoas, 

vai incorporando significados socialmente aceitos para tais conceitos. 

A organização do pensamento da criança e a formação dos conceitos, apesar de 

ser um exercício individual e único para cada pessoa, só acontece em interação com o(s) 

outro(s). Nesse caso, o livro didático, enquanto produto social, pode auxiliar na 

formação de conceitos. A interação com o outro e com diferentes produtos sociais 

permite a troca de experiências e de estímulos que possibilitam diferentes estruturações 

psíquicas, até o momento em que a criança é capaz de coordenar a organização de seu 

pensamento por meio da internalização. Assim, a formação de conceitos está ligada à 

construção do conhecimento que se realiza por meio da internalização da interação 

social. Neste sentido, o percurso da internalização “tem início em processos sociais e se 

transforma em processos internos” (CAVALCANTI, 2005, p. 188). 

                                                           
17

 “O desenvolvimento dos processos que finalmente resultam na formação de conceitos começa na fase 

mais precoce da infância, mas as funções intelectuais que, numa combinação específica, formam a base 

psicológica do processo da formação de conceitos amadurece, se configura e se desenvolve somente na 

puberdade. Antes dessa idade, encontramos determinadas formações intelectuais que realizam funções 

semelhantes àquelas dos conceitos verdadeiros, ainda por surgir” (VIGOTSKI, 2008, p. 72).  
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É possível afirmar, pelas características próprias da construção de conceitos, que 

a criança em idade escolar não é capaz de formá-los em sua plenitude, apesar de 

entendê-los e até mesmo de utilizá-los em atividades rotineiras. O livro de Naranjo 

(2013) é um exemplo do que foi apresentado, o autor, trabalhando com crianças dos 

anos iniciais investiga o modo como esses sujeitos compreendem o mundo por meio de 

algumas palavras. As crianças são perguntadas sobre qual o significado de um conjunto 

de palavras. Por meio de suas respostas, é possível verificar qual o sentido de mundo e 

de realidade que se faz presente na subjetividade dessas crianças.  

Quando construído, o conceito se permite ser analisado em sua totalidade e 

entendido em sua particularidade, ou seja, a construção do conceito demanda alto grau 

de abstração. A criança não possui a capacidade de abstração totalmente estruturada e, 

ainda assim, opera utilizando conceitos que adquiriu em seu cotidiano, via interação 

social, em especial, com adultos, por isso se diz que a criança opera com pseudo-

conceitos. Fala-se em pseudo-conceito por conta da falta de abstração da criança de 

examinar este conceito utilizado em sua totalidade e, ao mesmo tempo, em sua 

particularidade. Nessa etapa, a criança opera com o conceito (pseudo-conceito) do modo 

como este lhe foi repassado. Apenas quando desenvolve a capacidade de abstrair é que a 

construção de conceitos ocorre internamente em sua totalidade. 

Em geral, a externalização dos conceitos ocorre por meio da linguagem e suas 

aprendizagens também. Segundo Cavalcanti (2005, p. 191), “a linguagem, então, é uma 

ferramenta da consciência, que tem a função de composição, de controle e de 

planejamento do pensamento e, ao mesmo tempo, tem uma função de intercâmbio 

social”. De acordo com Albuquerque (2004), as principais formas de linguagem 

destacadas nos estudos de Vigostki são a escrita e a fala, entretanto, quando se trata de 

ensino-aprendizagem de Geografia, outras linguagens também podem ser destacadas, 

como é o caso da cartografia. 

A linguagem é um dos aspectos que potencializará a relação dos seres humanos 

entre si e com a natureza. Ainda que a linguagem tenha essa função de mediadora das 

relações sociais, é importante lembrar que ela só surge a partir dessa relação social. 

Segundo Souza (2011), a linguagem pela via escrita, se desconectada da tradição de 

decodificar signos, auxiliará de maneira ímpar o aprendizado e a formação do 

pensamento crítico-cidadão. O autor (idem, p. 75) ainda destaca que “o ato de escrever 



92 

 

é, concomitantemente ao ato de ler, importante no processo de construção do 

conhecimento. Se a leitura é fértil à ação cognitiva, a produção das narrativas [textos] 

pelos escolares é fundante à metacognição
18
”. 

Para favorecer a construção de conceitos, o professor, com o auxílio do livro 

didático, não pode restringir a sua atuação ao repasse mnemônico de palavras que 

compõem a definição do conceito, porque, como demonstrado, o conceito não é algo 

que se aprende de um instante para o outro. O conceito também não é algo que se 

aprende pela reprodução (repetição) e memorização. A construção de conceitos é 

processual, direcionada e intencional, necessitando, portanto, estar em voga na atividade 

escolar desde cedo, uma vez que o aluno entra na escola permeado de conhecimento que 

adquiriu em seu dia a dia (conceitos espontâneos). Este conhecimento é basilar à 

formação de conceitos (conceitos científicos) e, por essa razão, não pode ser desprezado 

no momento da aprendizagem. 

Ainda que a mediação desempenhada pelo professor com o auxílio do livro 

didático aborde outras linguagens que possibilitem a formação de conceitos, é 

importante destacar que, dada a função social da escola e, no seu esteio, a complexidade 

no exercício psicológico de formar conceitos, a mediação do processo de ensino-

aprendizagem e dos materiais que o envolvem (nesse caso, o livro) passam 

necessariamente pelas palavras, em especial, pela palavra escrita. É a escrita que 

permitirá ao aluno encadear logicamente seu pensamento frente ao que a realidade lhe 

apresenta. Não significa com isso que um analfabeto, por exemplo, não consiga 

organizar seu pensamento sobre a realidade que se lhe apresenta. Apenas se entende 

que, com o domínio da linguagem escrita, a criança, em seu processo de formação 

cidadã, terá mais meios e possibilidades de entender e intervir conscientemente em seu 

contexto socioespacial. Talvez, por isso, a predominância da linguagem escrita no 

processo de ensino-aprendizagem.  

Pelo exposto, um livro didático que se queira voltado para a formação de 

conceitos, construção de conhecimento e formação para a cidadania precisa evitar 

incorrer a erros conceituais (PNLD, 2011). No entanto, deve fazer uso de diferentes 

                                                           
18

 Entende-se por metacognição o “controle que o aluno possui sobre seu processo de aprendizagem e de 

construção do conhecimento” (SOUZA, 2011, p. 76) 
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gêneros textuais, e apesar de verticalizar para a sistematização do conhecimento, ele não 

deve apresentar ao aluno textos que não estejam de acordo com sua realidade cognitiva. 

O livro didático analisado, como já apresentado, consegue trazer “ao mundo do 

aluno” conceitos geográficos importantes para a constituição de um raciocínio espacial 

crítico. Essa afirmação pode ser percebida quando, no capítulo 1, é sugerido ao 

professor que algumas atividades propostas no livro sejam realizadas com o intuito de 

“que o aluno ultrapasse o nível atingido nas fases anteriores” (O.P., p. 8) de 

escolarização. Sendo assim, para além do que o livro traz como atividades, a 

problematização a ser realizada pelo professor é essencial a fim de que o aluno atinja 

níveis mais elaborados de conhecimento. Assim, o livro não se impõe à função de 

mediar o conhecimento, mas de auxiliar o professor nesta tarefa. 

No início do capítulo três, o livro-texto aborda os conceitos de migração, 

mortalidade infantil e crescimento vegetativo, “mesclados” a uma história de família de 

migrantes que mudou para o estado de Goiás. A pequena história torna-se relevante ao 

processo de ensino-aprendizagem na medida em que favorece ao aluno pensar sobre o 

seu cotidiano e as pessoas que conhece, que vivem ou que passaram por situação 

parecida. A referida história não está imbricada de preconceitos contra o migrante, mas 

demonstra o que, em geral, causa a migração de grande parcela da população brasileira 

– a procura por empregos que possam reverberar-se em melhor qualidade de vida ao 

migrante. 

Outro momento que pode ser destacado como uma ligação entre o que o aluno já 

conhece e aquilo que o livro pretende trabalhar está na página 67, quando se inicia o 

debate sobre os aspectos físico-naturais encontrados no estado de Goiás. Segue o trecho: 

 

Você já percebeu que, em Goiás, durante alguns meses do ano chove 

quase todo dia e em outros meses há muitos dias sem chuva? [...]. 

Se acompanharmos a previsão do tempo apresentada nos telejornais 

ou a lermos nos jornais impressos, veremos que ela muda ao longo 

dos meses, durante o ano. 

Quando observamos se faz calor ou frio, se chove ou não, como estão 

os ventos etc. ao longo de um ou vários dias, estamos nos referindo ao 

tempo atmosférico. 

 Então, quando alguém apresenta a previsão do tempo na televisão, 

ou seja, informa como está o tempo naquele dia ou como ele estará 
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nos dias seguintes, está se referindo ao tempo atmosférico. Essas 

informações são importantes para sabermos que roupa usar naquele 

dia, se devemos ou não levar guarda-chuva [...].(destaque dos autores) 

 

É notória, no livro analisado, a busca por possibilitar ao aluno a compreensão 

da produção do espaço geográfico, “mas sempre numa linguagem acessível, condizente 

com a faixa etária a que se destina o texto” (O.P., p. 26). Por isso mesmo, além do texto 

(stricto sensu), são utilizados desenhos, fotografias, gráficos e charges como 

encaminhamentos para a aprendizagem. Além disso, em algumas atividades, é pedido 

aos alunos que eles próprios elaborem suas representações, por meio de desenho ou 

fotografias, de mapas e gráficos, como uma proposta de sistematizar o que está contido 

no texto escrito. 

Um caso em que o conceito consta no livro-texto e que propicia ao aluno a sua 

apropriação sobre este mesmo conceito é “O mapa ao lado mostra a distribuição da 

população no estado de Goiás no ano de 2010. É um mapa de densidade demográfica, 

ou seja, demonstra a relação entre a quantidade de pessoas e as áreas dos municípios, 

em quilômetros quadrados”. Em outro trecho, na mesma página, no boxe “para saber 

mais...” os autores complementam: 

 

[...] dessa forma, podemos saber se um município, uma região ou um 

país é mais povoado que outro. [...] Quando falamos que uma região é 

mais populosa, estamos nos referindo apenas à quantidade total de 

pessoas. Nem sempre o mais populoso é o mais povoado. Goiás, por 

exemplo, é o 12º estado mais populoso do Brasil, mas apenas o 17º 

mais povoado. (L-T., p. 63). 

 

Outro exemplo, em que o texto traz a definição de conceitos de maneira mais 

propícia à apreensão do aluno, consta nas páginas 51 e 52, nas quais se lê: 

 

Neste ano a família Pereira vai aumentar por dois motivos: a mãe está 

grávida e um sobrinho do seu José, que vem do Ceará para trabalhar 

em Goiás, vai dividir o quarto com os quatro filhos do casal. 

Como você explicaria o crescimento da família Pereira? 
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Quando nasce mais gente do que morre, dizemos que ocorreu um 

crescimento vegetativo, como aconteceu na família de seu José. O 

crescimento populacional de Goiás também se deu pelo crescimento 

natural ou vegetativo, resultado da diferença entre o número de 

pessoas que nascem (natalidade) e o número de pessoas que morrem 

(mortalidade). [...]. 

Da mesma forma que a família Pereira recebeu o sobrinho que veio do 

Ceará, o estado de Goiás também recebeu muitas pessoas de várias 

regiões do Brasil durante as últimas décadas. Em outras palavras, a 

migração é outro fator que contribuiu para o crescimento da população 

goiana, assim como aconteceu com a família de seu José.(Destaque 

dos autores) 

 

Sobre o texto escrito, é importante destacar que muitas definições específicas do 

conhecimento geográfico são trazidas no próprio livro-texto, proporcionando ao aluno 

apropriar-se de maneira mais independente do conceito e, principalmente, daquilo que o 

conceito quer evidenciar na realidade vivida. 

Mesmo que a obra seja interessante e instigue o aluno a construir seu 

conhecimento, é importante que se observe, por exemplo, que as crianças na faixa de 

idade para a qual o livro é destinado ainda possuem determinadas limitações quanto ao 

vocabulário. Com isso, seria interessante que a obra trouxesse um melhor tratamento da 

escrita evitando alguns termos e situações, como as exemplificadas a seguir: 

 

 o texto aborda mapas e plantas cartográficas dizendo que ambos são produções 

de cartógrafos e que servem para a representação do espaço, cada qual com a sua 

especificidade, logo depois fala-se em cartas geográficas (L-T., p. 14), sem 

conceituá-las e nem mesmo dizer para que servem. Assim, o aluno pode passar 

despercebido por esta informação por não ter conhecimento acerca do que o 

texto quer demonstrar. 

 em outra situação, o texto é escrito de maneira extremamente acadêmica, o que 

pode dificultar o entendimento do aluno acerca do que lhe é apresentado, pode-

se observar esta afirmação no seguinte trecho: “os objetos e/ou fenômenos 

representados nos mapas ou nas plantas precisam ser compreendidos por todas 

as pessoas que os observam” (L-T., p. 17). É necessário atentar-se para o fato de 

que crianças entre nove e dez anos ainda não possuem vocabulário de amplitude 
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condizente com o uso da barra (/) no texto indicando diversas possibilidades de 

leitura, assim como a palavra “fenômeno” também pode ser compreendida como 

um limitador do entendimento do texto, porque não há qualquer conceituação de 

tal palavra. 

 como no início do capítulo 2 é proposto um conhecimento histórico do estado de 

Goiás, desde a chegada dos bandeirantes, seria interessante que o texto 

abordasse as diferenças entre os termos “capitania”, “província” e “estado da 

federação”, uma vez que essas palavras são utilizadas para designar Goiás em 

diferentes contextos históricos. Com a não explicação do que significa cada um 

desses termos, o aluno pode ser levado a entender que estes sejam sinônimos. 

 no boxe “coisas da nossa terra”, constante na página 65 do livro-texto, há um 

fragmento de texto sobre a comunidade Kalunga do nordeste do estado. Como o 

texto não é de autoria dos autores do livro, entende-se o uso de determinadas 

expressões, para que o texto seja melhor assimilado pelos alunos. Um dos 

termos que precisaria ser explicado é “hectare”, o fragmento de texto utilizado 

na obra fala que a comunidade “Kalunga possui 237 mil hectares” (p. 65). Mas, 

esta unidade de medida não é de uso habitual, principalmente por pessoas que 

não têm contato direto com o campo. Neste sentido, o mais pertinente seria que 

tal palavra fosse para o glossário do livro, assim como aconteceu com outras 

expressões que constam no mesmo fragmento de texto, como “quilombo” e 

“sociedade envolvente”. 

 

No que concerne a erros conceituais, o livro analisado não os apresenta em 

grande quantidade, tampouco definições que induzam ao erro, porém algumas situações 

poderiam ser evitadas para que não houvesse dúvida da parte dos alunos quanto ao que 

é apresentado. O glossário poderia ser ampliado e algumas palavras deveriam ser 

melhor conceituadas, evitando o entendimento dúbio dos conceitos por parte dos alunos. 

Algumas palavras, que podem ser desconhecidas pelos alunos e que constam no 

livro-texto, mas não fazem parte do glossário, estão em “anotações ao professor”. Este 

fato pode significar que o aluno, ao ler sozinho o livro-texto, terá dificuldades para 

entender o que está sendo proposto. Seria produtivo, então, se ampliar o glossário da 

obra ou apresentar a explicação da palavra dentro do próprio texto. 



97 

 

Quando trata da composição física da superfície terrestre, a obra considera que 

“as áreas do planeta que não estão encobertas por oceanos e mares formam os 

continentes” (p. 09), mas, como se sabe, além dos continentes, existem também as ilhas. 

Esta informação não se fazendo presente no livro pode levar o aluno a incorrer em erros 

durante o seu processo de aprendizagem.  

Ainda no mesmo parágrafo é afirmado que o Brasil “está em um continente 

chamado América do Sul”, como é de conhecimento da comunidade geográfica, o 

continente em que o Brasil está localizado é denominado América. As distinções entre 

América do Norte, América do Sul e América Central estão relacionadas à posição dos 

países no contexto geral do continente, e não a continentes específicos. Esta mesma 

diferenciação de continentes aparece mais a frente quando é solicitado ao aluno que 

“agrupe os países da tabela segundo os continentes a que pertencem (Europa, Ásia, 

África, América do Sul e América do Norte) e descubra para quais continentes o estado 

de Goiás exporta mais produtos” (p. 97).  

Na página 30 do livro-texto, lê-se que “atualmente o Brasil possui 26 estados e 1 

Distrito Federal, cada qual com um nome, uma bandeira e um hino. Mas, as 

semelhanças, em geral, param por aí”. É importante destacar que os elementos citados 

não servem como parâmetro para se falar em semelhanças, estes elementos, pelo 

contrário, são utilizados para distinguir os diversos entes federados. Mesmo 

considerando que o que o texto procura demonstrar ao aluno é que as semelhanças entre 

os estados e o Distrito Federal é o fato de se possuir esses elementos, dá-se margem ao 

entendimento de que o nome, a bandeira e o hino são o que torna os estados e o Distrito 

Federal com alguma semelhança. 

Ao falar da produção e do descobrimento do ouro em Goiás, o livro-texto traz a 

seguinte afirmação “a descoberta de minas de ouro em solo goiano...” (p. 39) deixa a 

entender que este mineral foi descoberto em terra. Isso não é verdade, sabe-se que o 

ouro em Goiás foi inicialmente descoberto em contato com os cursos d‟água (ouro de 

aluvião), posteriormente, é que o ouro foi encontrado em terra. 

Quando trata dos elementos que influenciam no clima, a obra destaca o papel do 

relevo neste contexto, entretanto, ao citar o exemplo de Pirenópolis (GO) pode induzir o 

aluno ao erro por não deixar explícito que não é só o relevo o causador da baixa 
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temperatura no Pico dos Pirineus em relação ao centro da cidade de Pirenópolis. 

Segundo a obra: 

 

[...] Outro dado importante é que as temperaturas diminuem quando 

subimos em altitude. Por isso, os lugares mais altos tendem a ser mais 

frios que as regiões mais baixas. 

Quem mora no município de Pirenópolis, por exemplo, pode sentir 

essa diferença se sair do centro da cidade e for até o alto dos Pirineus. 

Lá a temperatura é sempre mais baixa que na cidade. (L-T., p. 76). 

 

Após esta explicação é trazida uma imagem do Pico dos Pireneus e na legenda 

se lê “Por causa da altitude, a temperatura no alto do Pico dos Pireneus, em Pirenópolis 

(GO), é mais baixa que no centro da cidade”. Sabe-se que, mesmo a altitude sendo um 

aspecto importante na organização espacial das temperaturas, existem outros elementos 

que podem explicar o fato de os dois lugares exemplificados terem temperaturas 

divergentes. Um desses fatos é a vegetação, que é mais abundante no Pico que no centro 

da cidade, um outro fato é a presença de construções na cidade, o que acaba dificultando 

a circulação do ar e, consequentemente, elevando a temperatura. Mesmo que, logo 

depois do exemplo citado, se fale em vegetação como um fator que interfere na 

temperatura do lugar, não se retorna ao exemplo para referenciar a falta da vegetação 

como um elemento que favorece as temperaturas da cidade a serem mais elevadas que 

as temperaturas do Pico dos Pireneus. 

No que diz respeito ao glossário e, mais especificamente, à definição de “satélite 

natural”, é importante que se atente para o fato de que, diferentemente do que a obra 

traz, não é o satélite quem faz “pesquisas científicas ou industriais” (p. 137) em “um 

planeta ou outro astro” (p. 137). Esses produtos do conhecimento humano apenas 

colhem determinadas informações para que as pessoas possam, com isso, realizar as 

pesquisas que são mencionadas na obra. 

Entre as palavras que podem ser desconhecidas pelos alunos e que constam no 

livro-texto, mas não fazem parte do glossário, está a palavra “seringais”, na página 52 

do livro texto, relacionada ao ciclo da borracha na Amazônia no século XIX. O aluno, 

em casos como este, precisaria ainda mais da mediação do professor. 
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É importante destacar que, dada a explícita orientação teórico-metodológica da 

obra, não se constataram erros ou induções ao erro quando o lugar é abordado. 

Igualmente importante é observar o fato de o livro estar isento de comerciais e induções 

à propagação de preceitos religiosos porque não é função da escola doutrinar e 

direcionar o pensamento, mas possibilitar ao aluno maneiras científicas e críticas de 

conhecer e entender o mundo. Neste sentido, não foram constatados indícios de 

publicidade, doutrinação política ou religiosa no livro.  

A imagem na página 39 (Fig. 04) do boxe “para saber mais” é um indício da 

ausência de propaganda no livro, os outdoors que são apresentados tiveram seus 

comerciais e produtos editados para que a fotografia se fizesse presente no corpo do 

livro-texto. Em outro trecho do livro-texto (p. 93), em que poderia aparecer a 

publicidade de alguns produtos, é demonstrado apenas o “corpo” destes, sem que haja a 

exibição de marcas e outros aspectos que possam induzir o aluno à compra dos produtos 

apresentados. 

   

 

Sobre outras linguagens no processo de ensino-aprendizagem de Geografia, 

Souza (2011, p. 74) propõe que “o mundo em que vivemos é um texto, portanto, as 

diversas espacialidades desse mundo são textos. As paisagens, os locais de relações 

cotidianas das pessoas e as conexões com outras localidades diversas exigem uma 

leitura mais crítica dessas espacialidades”. Por isso, entende-se que livros didáticos de 

Figura 04 – Ausência de propaganda na obra.                   Figura 05 - Ausência de publicidade na obra 

Livro-texto p. 39.                                                                 Livro-texto p. 93. 
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Geografia voltados para qualquer etapa de ensino, mas em específico para os anos 

iniciais, precisam comunicar ao aluno o objeto de aprendizado por outras linguagens – 

como a cartografia.   

A cartografia recebe especial atenção nesta obra e, por isso mesmo, são trazidas 

possibilidades de formação continuada ao professor, tanto no que diz respeito à 

semiologia gráfica, quanto a aspectos mais específicos, como o trabalho com a escala e 

a legenda. Além de a obra trazer encaminhamentos que contemplem a formação 

continuada do professor, em cartografia, merece destaque também a inserção de textos 

de outras fontes que versam sobre a temática. Porém, os textos não se resumem somente 

à cartografia, nas orientações de todos os capítulos, constam textos de apoio ao 

professor e à sua formação continuada. 

Como indicação de bibliografia para a formação continuada do professor, a obra 

menciona textos de autores considerados, na comunidade geográfica, como clássicos 

para o ensino-aprendizagem de cartografia na escola (como: Rosangela Doin de 

Almeida e Elza Y. Passini). São também apresentados ao professor, como leitura 

formativa, textos de autores que pensam a cartografia na Geografia (como: Ivanilton 

José de Oliveira e Marcello Martinelli). 

Dada a relevância que a obra destina à cartografia, já no primeiro capítulo é 

proposto que o aluno seja alfabetizado cartograficamente, sendo capaz de construir 

mapas – e não apenas reproduzi-los – e de ler informações constantes nos mapas. Esses 

aspectos podem ser constatados desde as páginas 14 e 15, nas quais o aluno aprende 

como são elaboradas as representações espaciais, e os elementos do título de um mapa. 

Chegando à página 16, na qual são propostas ao aluno a construção de uma maquete e 

de uma planta da sala de aula. Nas páginas 17, 18, 19 e 20, é demonstrado como se 

constrói a legenda dos mapas. Nas páginas 21, 22 e 23, o aluno é instigado a pensar 

sobre a escala de plantas e mapas. Entretanto, como a cartografia não é abordada apenas 

como um conteúdo, mas como linguagem, esta se faz presente em todo o livro, inclusive 

em propostas de atividades nas quais os alunos são chamados a “explorar os mapas”. 

Outro tipo de linguagem bastante explorada no livro são as imagens as quais 

articulam-se com o que está no corpo do texto, bem como instigam o aluno a realizar 

determinadas atividades, porém, como já destacado, algumas imagens que fazem parte 

do corpo do texto poderiam também ser utilizadas para as atividades. A articulação 
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entre as imagens e o corpo do texto pode ser constatada na página 27 do livro-texto, 

quando é apresentado ao aluno um pouco da história do estado de Goiás através de duas 

pinturas (Fig. 06) e, logo depois, é solicitado ao aluno que pergunte aos avós e pessoas 

mais velhas como era o cotidiano de suas vidas quando eram crianças. Outro exemplo 

de imagem que está correlacionada ao texto e que poderia estar também correlacionada 

à atividade é a imagem da página 65, representando a comunidade Kalunga (Fig. 07) . 

Nesta imagem, percebe-se a presença de uma antena parabólica próxima de uma casa 

Kalunga, o texto expõe que até certo tempo os quilombolas estavam isolados do “resto 

do mundo”. A atividade poderia versar acerca do atual nível de isolamento dos Kalunga. 

  

 

Com base no que se apresentou, entende-se que a função da linguagem na 

construção de conceitos é imprescindível e, em se tratando de ensino de Geografia, não 

só a linguagem escrita e falada, mas a visual, em especial com o uso e produção de 

mapas por parte dos alunos e mediados pelo professor. No que diz respeito aos livros 

didáticos, estes recorrem de maneira incisiva à linguagem escrita, porque é por meio 

desta que o conceito será melhor esclarecido ao aluno. Por meio de um texto, poderão 

ser evidenciados os fundamentos de um conceito, o contexto socioespacial no qual foi 

desenvolvido, suas contradições e outros aspectos que lhes são inerentes. 

  

Figura 06 – Pinturas que retratam cenas da                     Figura 07 – Comunidade Kalunga. Livro-texto, p. 65.      

história goiana.  Livro-texto, p. 27. 
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CAPÍTULO 3                                            

O OLHAR DA PROFESSORA, O DESENVOLVIMENTO DE NOÇÕES 

ESPACIAIS E A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA NOS ANOS INICIAIS 

    Você não quer ver nada além: 

ninguém ensina nada a ninguém. 

(José Ribamar C. Santos - Zeca Baleiro, 2012) 

 

 

Este capítulo objetiva apresentar: (1) as potencialidades trazidas pelo livro 

didático de desenvolvimento de noções espaciais sobre o lugar; (2) a atuação do 

professor dos anos iniciais frente a este material e a análise de como tem sido o 

entendimento deste professor acerca do lugar. Outra pauta de escrita deste capítulo é (3) 

compreender a maneira como o professor lida com a formação de seus alunos para uma 

atuação crítico-cidadã.  

Para a composição deste capítulo, foram utilizados dados da pesquisa 

documental da obra didática analisada e entrevista realizada com uma professora que 

leciona no quarto ano do Ensino Fundamental de uma escola da rede particular de um 

município do interior do estado de Goiás. Não sendo exceção ao quadro de professores 

dos anos iniciais, essa professora trabalha com todas as disciplinas escolares, com 

exceção de Língua Estrangeira Moderna – Inglês e Educação Física. 

Na produção deste capítulo, também foram utilizados os dados das visitas de 

campo (três visitas), realizadas na escola em que a professora entrevistada trabalha. Por 

princípios éticos, decidiu-se preservar a identidade da referida professora, ainda que 

esta, durante o processo de conhecimento da pesquisa, tenha autorizado a sua 

identificação. 

Não fizeram parte do rol de expectativas desta dissertação criticar e julgar a 

prática e a reflexão sobre o trabalho realizado pela professora no momento da entrevista. 

O que se buscou foi tão-somente entender como se dá o processo de construção do 

conhecimento geográfico mediado por esta professora a partir da utilização de um livro 

didático regional, o qual, em tese, aborda de maneira mais satisfatória o lugar de 

vivência do aluno. 
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Este capítulo está dividido em quatro tópicos. No primeiro tópico, são 

apresentados dados da pesquisa documental referentes às potencialidades trazidas pelo 

livro didático analisado no que se refere ao desenvolvimento de noções espaciais ligadas 

ao conceito de lugar. No segundo tópico, são discorridas as impressões da professora 

pesquisada sobre os livros didáticos em geral e, mais especificamente, com o livro 

32140L1629. No terceiro tópico, buscou-se compreender como esta professora tem 

internalizado o conceito de lugar e o modo como entende este conceito em seu dia a dia. 

Por fim, buscou-se avançar sobre o entendimento da relação cidadania e ensino-

aprendizagem de Geografia nos anos iniciais. No decorrer dos tópicos dois e três (3.2 e 

3.3) são demonstradas considerações obtidas durante as visitas de campo e, também, 

algumas reflexões sobre o que foi falado pela professora. 

 

 

3.1 Desenvolvimento de noções espaciais de lugar na Infância 

  

 

Se a criança, como tentou-se mostrar ao longo desta dissertação, não constrói 

conceitos, mas opera em sua relação com a realidade por pseudo-conceitos, pode-se 

dizer que, além desses pseudo-conceitos que são o último passo para a efetivação do 

conceito científico propriamente dito, a criança opera por noções. E, no caso do 

conhecimento geográfico, opera por noções espaciais. As noções espaciais são aspectos 

da realidade internalizados pela criança que a auxiliam a entender a espacialidade das 

coisas, fenômenos e objetos. Assim como os conceitos, as noções também são 

aprendidas na interação da criança com a sociedade e com o meio, mas sistematizadas 

via aprendizado escolar. 

 As noções espaciais não são informações sobre os lugares. Na verdade, as 

noções são conceitos mais básicos e, por isso, demandam menos abstração para serem 

internalizados pelas crianças. Cavalcanti (2006) fala em ideias gerais que circundam o 

conceito de lugar. Para a autora, pensar o lugar envolve, entre outras noções gerais, as 

noções de: local e localização. Ao se pensar no local, imediatamente vem à mente o 
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global, enquanto uma contraposição daquele; o local também tem a ver com a 

familiaridade e identidade das pessoas com o espaço. O local se liga aos aspectos 

relacionados ao cotidiano e à orientação espacial; já o global está ligado às relações e 

processos desenvolvidos numa dimensão espacial do entre-escalas. Entretanto, a criação 

de hipóteses, o desenvolvimento de pesquisas e levantamentos, a correlação entre dados, 

a criatividade e outros aspectos gerais são auxiliadores do raciocínio espacial e, por isso, 

fazem parte, ainda que sutilmente, deste tópico. 

 Das noções espaciais apresentadas, é possível afirmar que o cotidiano do aluno 

está representado de modo bastante destacado no livro didático. Afinal, se o conceito de 

lugar abordado é o que referencia o debate entre as escalas de análise e as contradições 

daí decorrentes, então, por mais diferentes que sejam os lugares, em determinados 

aspectos estes se assemelharão. Contudo, talvez os elementos que mais propiciem ao 

aluno entender seu cotidiano e, por meio deste, entender o lugar, sejam os 

questionamentos que o livro traz, os quais estão voltados para a reflexão do aluno 

acerca de sua realidade (espaço-temporal). 

 A obra didática analisada faz bom uso de outras fontes de aprendizado, tais 

como: textos de outros autores, mapas, gráficos e imagens, assim como desafia o aluno 

a pesquisar em outras fontes para construir o seu conhecimento, tornar-se autônomo na 

busca pelo conhecimento e entendedor de sua realidade. Porém, a obra poderia explorar 

melhor o que traz, no que diz respeito às imagens (fotografias, desenhos, mapas e 

gráficos) a fim de possibilitar ao aluno a sua avaliação do conhecimento frente à 

interpretação destas
19

. Considera-se também que, mediante a quantidade de textos, com 

informações, dados e conceitos trazidos pela obra, o número de atividades poderia ser 

maior do que a que se apresenta, o exercício intelectual do aluno proporciona-lhe o 

desenvolvimento das noções e conceitos espaciais. 

Um exemplo do uso de outras fontes que proporcionam ao aluno o 

desenvolvimento de diferentes habilidades pode ser encontrado na página 47 do livro-

texto, no boxe “para registrar o conhecimento”. Neste boxe está colocado: 

Agora que estudamos algumas diferenças entre a paisagem rural e a 

paisagem urbana, é o momento de colocar a mão na massa.  

Sob a orientação do professor, formem dois grupos de trabalho. O 

primeiro grupo deverá construir um painel sobre a paisagem rural e o 

                                                           
19

 Metacognição. 
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segundo grupo sobre a paisagem urbana. Para isso, utilizem fotos, 

reportagens, mapas etc. 

Os painéis poderão continuar expostos na sala de aula depois da 

apresentação. 

 

 

Acerca das imagens que constam no livro-texto e que poderiam ser utilizadas 

como fonte de atividades, menciona-se o quadro evolutivo que consta na página 44, o 

qual dispõe sobre a ocupação do cerrado e os modos como as atividades humanas foram 

se distribuindo espacialmente. Estas imagens poderiam ser fonte de atividade de 

pesquisa, por exemplo. O aluno poderia tentar correlacionar o que está nas imagens com 

a história da cidade onde vive, ou mesmo, poderia apenas descrever as alterações na 

paisagem, o que já seria de grande valor para o seu conhecimento. Assim, ele 

desenvolveria as capacidades de observação, reflexão, análise e criação de hipóteses. 

As atividades são voltadas para a realidade em que o aluno está inserido, bem 

como verticalizam para a problematização desta realidade. É interessante notar também 

que as atividades propiciam momentos de reflexão e debate em conjunto, e remetem ao 

aluno que não é somente a escola – a sala de aula – que auxilia na construção do 

conhecimento, a sociedade pode ser um auxiliar na construção do conhecimento para 

entendê-la criticamente. 

Outras atividades de cunho pessoal possibilitam ao aluno a construção de 

hipóteses, o que pode ser entendido como um aspecto relevante para a construção da 

cidadania, uma vez que se criam hipóteses a partir de uma realidade conhecida e de um 

ponto de vista teórico obtido. 

Como um exemplo de atividade, segundo a qual o aluno pode perceber a sua 

realidade contemplada e ter maior motivação para respondê-la, propõe-se o seguinte: 

 

Faça uma lista dos principais problemas de seu bairro e de sua cidade. 

Peça ajuda aos adultos que moram com você ou converse com seus 

vizinhos. Com o auxílio de seu professor, sente-se com seu grupo de 

trabalho e discuta a lista que cada grupo fez. Depois, juntos, 

organizem uma lista coletiva com os principais problemas relatados. 

(L-T., p. 13). 

 

Exemplos de atividades de cunho pessoal que possibilitam ao aluno a construção 

de hipóteses estão presentes na página 42 do livro texto. Nesta página, os alunos são 
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solicitados a construírem hipóteses sobre os deslocamentos de grande número de 

pessoas das cidades do Entorno do Distrito Federal para Brasília. O livro-texto 

apresenta algumas alternativas para as respostas e as atividades trazem dados da 

quantidade de pessoas que se deslocam entre os municípios goianos do Entorno para a 

capital federal. 

  A possibilidade de construção de noções espaciais e de desenvolvimento de 

habilidades cognitivas que fomentem as noções e o raciocínio espaciais são aspectos 

presentes na obra analisada. Entretanto, defende-se a ideia de que um material didático 

como este poderia trazer orientações mais específicas ao professor no que diz respeito à 

atividade extraclasse. Segundo dados do Guia do PNLD sobre esta obra,  

  

[...] um aspecto que merece ser ressaltado é o que se refere às 

atividades propostas, que procuram dialogar com o aluno, [...] que 

permite o desenvolvimento de várias habilidades, como compreensão, 

reflexão, memorização, análise, interpretação, criatividade, 

classificação, síntese, formulação de hipóteses, planejamento, 

argumentação generalização e crítica. (PNLD, 2012, p. 130) 

 

Partindo do pressuposto de que a cartografia é uma das preocupações centrais 

desta obra (como já apresentado) e que a localização é uma noção espacial importante 

de ser sistematizada, infere-se que os fatos geográficos estão localizados corretamente, 

porém apenas uma legenda de fotografia chama a atenção por trazer informações que 

não condizem com a realidade. 

A legenda que está equivocada (Fig. 08) elenca o seguinte: “cultura irrigada no 

sudoeste goiano. O relevo plano permite o uso de máquinas, o que possibilita o aumento 

da produtividade. Rio Quente (GO), 2010” (L-T., p. 98). Sabe-se que a grande produção 

agrícola do estado está no sudoeste de Goiás, principalmente, devido às redes de 

transporte e topografia do terreno. Entretanto, o município de Rio Quente está 

localizado na mesorregião do sul goiano, sendo a sua principal atividade o turismo 

hidrotermal e não a agricultura de exportação. Talvez, a fotografia remeta-se ao 

município de Rio Verde, o qual faz parte do Sudoeste do estado e que é um dos 

principais produtores agrícolas de exportação. 
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Figura 08 – Cultura irrigada no estado de Goiás. Livro-texto, p. 98. 

 

Dessa maneira, entende-se que é função do professor, enquanto mediador da 

aprendizagem e intelectual capaz, a organização do tempo escolar de modo a 

possibilitar ao aluno outros materiais e situações que o instiguem a desenvolver as 

noções espaciais e as habilidades gerais que possibilitam a contextualização do 

aprendizado escolar. O professor, enquanto autor de sua atuação, é o sujeito que 

direciona intencionalmente o aprendizado escolar.  

 

 

3.2 A relação do professor com o livro didático 

 

 

Para se conhecer o processo de autoria do professor no cotidiano escolar, 

contou-se com um sujeito que pudesse contribuir com a pesquisa, dando suas opiniões 

acerca do uso do livro didático em sala de aula, de suas potencialidades, limitações e 

caminhos trilhados. Segundo Callai (2011, p. 130, destaque da autora), mediante a 

insegurança do professor frente às demandas que lhes são impostas, este profissional 

“assume a pretensão de ensinar tudo de todo o mundo e de todos os lugares” porque se 
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vê obrigado a expor o maior número de conteúdos possível para que, assim, o aluno 

possa compreender as especificidades da Geografia. Entretanto, como é de se supor, a 

quantidade de conteúdos expostos não necessariamente significa maiores e melhores 

chances de aprendizado do aluno.  No contexto apresentado, o professor seria ator 

dispensável na sala de aula, uma vez que o livro didático por si só disponibilizaria e 

transmitiria as “informações geográficas necessárias para a escola e para a formação” 

dos alunos (loc. cit.). 

A professora entrevistada possui seis anos de carreira docente, mas apenas 

metade deste tempo de formação, ou seja, como grande parte dos professores do interior 

do país, ela começou a atuar antes mesmo de se formar (GATTI; BARRETO, 2009). De 

todo este tempo de atuação, apenas os dois últimos anos dedicados à escola particular. 

Desse modo, entende-se que em grande parte do tempo a professora atuou em escola 

pública do interior do país. Entretanto, vale ressaltar que a escola particular à qual a 

professora se dedica atualmente não possui uma clientela homogênea, isso porque é 

uma escola voltada para o atendimento aos dependentes de funcionários de uma 

empresa mineradora sediada na microrregião de São Miguel do Araguaia. Entre os 

alunos estão aqueles de uma realidade socioeconômica e cultural extremamente 

delicadas e aqueles que são rotineiramente influenciados por pais e parentes a avançar 

em seus estudos. Essas informações são importantes porque, mesmo que a escola seja 

particular, sua clientela se parece em muito com a de grande parte das escolas públicas. 

Ou seja, os apontamentos apresentados pela professora frente ao que lhe foi perguntado, 

em grande medida, podem ser generalizados para outros contextos. 

Devido à incompatibilidade de horários da professora com o pesquisador, a 

entrevista foi realizada na escola em que atua em um dos momentos de aula. Para que 

isso fosse possível, no dia 03 de junho de 2014, foi feita a primeira visita à escola. Nesta 

ocasião, conversou-se incialmente com a coordenadora pedagógica dos anos iniciais 

sobre a importância e os objetivos da pesquisa e da necessidade da participação de um 

professor na condição de entrevistado. Tendo considerado a pesquisa relevante tanto 

para o pesquisador quanto para o professor da qual faria parte, a coordenadora 

comprometeu-se a sensibilizar seus professores de quarto e quinto anos sobre a 

participação na pesquisa. Assim, ficou marcado com a coordenadora que o retorno do 

pesquisador aconteceria no dia 12 daquele mês, para sanar possíveis dúvidas dos 

professores e para, então, se iniciar o processo de entrevista. 
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No primeiro contato da coordenadora com o material didático, esta sugeriu que 

este material fizesse parte do conjunto de recursos aos quais os professores têm acesso 

para organizar suas aulas. Por ser uma escola de cunho particular, não foi adotado, no 

corrente ano, um livro específico para se trabalhar a Geografia regional de Goiás na 

escola pesquisada. Daí, talvez, desde o primeiro contato não se ter percebido resistência 

por parte dos envolvidos em colaborar com a pesquisa. 

A ideia de ter o primeiro contato com a coordenadora pedagógica, antes dos 

professores, foi por se acreditar que quanto mais esferas da organização escolar 

estiverem envolvidas no processo de pesquisa e reflexão sobre a prática docente, melhor 

será o resultado final. De maneira alguma o contato prévio com a coordenação 

pedagógica se deu visando intimidar professores, forçando-os a participar da pesquisa. 

O que se queria era tão somente o apoio da coordenação para facilitar o elo entre os 

professores e mobilizá-los, a fim de que estes entendessem a relevância dessa pesquisa 

para seu crescimento profissional. 

Conforme foi combinado, no dia 12 de junho, houve o retorno do pesquisador à 

escola para conversar com os professores. Das quatro professoras que atuam entre os 

quartos e quintos anos do Ensino Fundamental, apenas uma se dispôs a participar da 

pesquisa. No momento inicial da sensibilização, a professora mostrou certa empolgação 

e um pouco de receio (ou preocupação) por estar naquela situação – de ter a sua prática 

analisada. Esse fato, talvez, seja corriqueiro entre os professores que se tornam sujeitos 

de pesquisas de terceiros. Isso pode acontecer porque se acredita, inicialmente, que o 

pesquisador está ali apenas para tecer críticas e contraposições ao que o professor 

desenvolve em sala de aula. Entretanto, como mencionado, a professora pesquisada 

também demonstrou empolgação com a ideia da pesquisa. Nesta data, foram sanadas as 

dúvidas da professora e explicado como seria o próximo encontro, quais seriam as 

atribuições do pesquisador e da professora. Talvez por receio de falar algo pouco 

coerente, a entrevistada solicitou por escrito os aspectos gerais da pesquisa, os quais lhe 

foram imediatamente repassados. 

O novo encontro foi marcado para o dia 26 de junho do corrente ano, entretanto, 

por conta de problemas pessoais tanto do pesquisador quanto da professora pesquisada, 

o encontro foi remarcado para o dia 27 no momento de aula da professora. Para esta 

data, a coordenadora se comprometeu a liberar a professora de suas atribuições em sala 
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de aula no momento da entrevista, para que, assim, fosse possível uma 

conversa(entrevista) com o pesquisador. 

Por ter ocorrido no momento da aula, mesmo que em sala separada de sua turma, 

optou-se por uma entrevista semiestruturada de poucas perguntas das quais se poderiam 

retirar elementos para se entender como a professora apreendeu o conceito de lugar e 

como trabalha este com seus alunos. Antes de iniciar a entrevista, a professora 

apresentou algumas anotações de como poderia trabalhar o lugar por meio do livro 

didático pesquisado. Assim, em suas palavras, descreve o seu trabalho da seguinte 

maneira: 

 

Primeiramente introduzia a teoria que o livro didático apresenta, 

realizando uma abordagem científica sobre os pontos mais relevantes. 

Em seguida, apresentava um vídeo que se relaciona com nossa 

realidade, posteriormente realiza um diálogo com a turma sobre os 

conhecimentos aprendidos. Para terminar a introdução do conteúdo, 

levaria a turma para uma aula passeio
20

, onde teria a possibilidade de 

aperfeiçoar tudo o que foi trabalhado, assim, realizando uma 

aprendizagem significativa. (Professora entrevistada). 

 

Em todas as orientações dos capítulos do livro-texto, as indicações para o 

professor tentam articular o conteúdo a ser trabalhado com a realidade que o aluno vive, 

isso, através de um tópico denominado “para desenvolver os temas”. Este tópico pode 

facilitar ao professor buscar a articulação constante do conhecimento científico que se 

quer mediar junto ao aluno e do conhecimento cotidiano. Tal conhecimento o aluno traz 

de suas outras vivências para a escola e precisa ser considerado no processo de ensino-

aprendizagem. 

• Do capítulo 1: “o professor deve apresentar diversas situações cotidianas em 

que o aluno necessita recorrer ao uso de mapas e aplicar os conhecimentos 

geográficos: a busca de um endereço numa grande cidade; o deslocamento em 

viagens” (O.P., p. 11). 

                                                           
20

 Estudo do meio. 
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• Do capítulo 2: “é interessante, no momento das discussões dos temas, 

comparar e explorar as diferenças entre os estados, as regiões, os municípios e os 

locais onde os alunos moram” (O.P., p. 12). 

• Do capítulo 3: “é interessante abordar também o fato de que muitos pais de 

alunos são migrantes, tendo contribuído para o crescimento da população 

goiana” (O.P., p.17). 

Callai (2011) assinala que o ensino de Geografia na escola precisa fornecer ao 

aluno subsídios para que ele compreenda o que acontece no mundo, para que, a partir de 

sua realidade, ele entenda outras realidades sociais e espaciais, o que consolida um 

ensino efetivamente voltado para a construção da cidadania pela via espacial. É notório, 

nas palavras da professora, a não contemplação dos conhecimentos prévios dos alunos 

sobre o lugar (conceitos cotidianos), mas é possível que a contemplação destes se daria 

em um momento da aula, no instante da explicação. Para a professora
21

, consoante o 

que ela conhece de vivência de sala de aula, de troca de informações com os colegas e 

com base em seu curso de graduação, um dos maiores problemas para a atuação do 

professor dos anos iniciais é o 

 

[...] pouco acompanhamento da família, pra acompanhar o aluno, 

porque ele precisa principalmente nos casos críticos quando o aluno 

não consegue caminhar sozinho e não tem apoio da família. Em casos, 

às vezes também, em que é necessário uma abordagem diferenciada 

ou específica para aquele aluno que encontra com alguma dificuldade 

e às vezes a gente não tem essa possibilidade, a gente não encontra 

essa possibilidade de trabalhar diferenciado com esse aluno que 

precisa. (Professora entrevistada). 

 

  

Percebe-se, pela fala da professora, que mesmo entendendo que um dos maiores 

entraves do processo de construção de conhecimento do aluno seja a omissão da família 

frente ao aprendizado do aluno. Ela própria não retira a sua responsabilidade para com 

este aluno com dificuldades. Pelo que é apresentado, entende-se que a professora em 

algumas situações extremas de não aprendizado recorre a metodologias e propostas 

                                                           
21

 Dados da entrevista. 
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pedagógicas que são diferentes, mas não obtém o apoio da família para subsidiar sua 

atuação. 

Quando verticaliza a sua reflexão especificamente para o ensino de Geografia 

nos anos iniciais, a professora aponta como um dos maiores entraves ao processo de 

ensino-aprendizagem é a necessidade constante do professor de identificar a dificuldade 

do aluno e saná-la. Segundo a professora, 

 

[...] o professor necessita de encontrar a dificuldade que a turma 

apresenta, e tentar esclarecer. E essa dificuldade, ela é apresentada 

quando o aluno não tem a fixação do conteúdo. E aí, às vezes, não tem 

material suficiente pra que ocorra essa aprendizagem significativa, que 

às vezes não tem o concreto, que às vezes o aluno se perde e o 

conteúdo precisa dar sequência e ele não consegue aprender o 

necessário, às vezes, o material solicitado, o que tem disponível não é 

suficiente e acaba, assim, trazendo dificuldade para a aquisição desse 

conhecimento na Geografia. (Professora entrevistada). 

 

Devido à resposta apresentada possuir grande generalização, podendo ser 

transportada para as dificuldades dos alunos em outros componentes curriculares, 

resolveu-se perguntar de maneira mais enfática: “Você considera que o ensino de 

Geografia, hoje, como ele está, não só na sua prática, mas no contexto geral, pelo que 

você percebe na sua escola, ele está mais voltado para uma aprendizagem de 

memorização ou uma aprendizagem significativa que tem a ver com a vida do aluno? A 

Geografia hoje, como ela se apresenta na escola?”. Para tanto, a professora outra vez 

apontou como uma das necessidades o professor pensar a sua prática. Somente, assim, 

conseguiria resolver os entraves e empecilhos encontrados nas aulas de Geografia.  

Cabe aqui uma ponderação importante, a professora entrevistada afirmou em 

certo momento não possuir qualquer formação continuada na área de Geografia, isso 

porque, como apresentados nos dados de pesquisa de Pinheiro (2012), nos anos iniciais, 

são as áreas de Língua Portuguesa e Matemática que têm maior apelo em formação 

continuada. Talvez, isso decorra do fato de o conhecimento geográfico ainda não se 

fazer presente nas avaliações nacionais ou pelo fato de ser considerado um 

conhecimento secundário dentro do contexto escolar. Considerando a formação 

continuada na área de Geografia, isto é, conhecendo mais a fundo os objetivos e o modo 
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como esteve e está organizada a Geografia escolar, a professora poderia ter apresentado 

outros elementos em sua fala, entretanto, restringiu-se mais uma vez ao modo como o 

professor atua em sala de aula: 

 

Isso aí eu já vejo que vai ser a abordagem do professor, já vai ser 

como ele vai trabalhar essa Geografia, ele pode se fechar só na teoria, 

só no livro didático, ou ele complementar, enriquecer a sua didática e 

a sua metodologia. No meu ponto de vista, vai depender da 

abordagem do professor. (Professora entrevistada). 

 

Mais uma vez é importante destacar que não é função desta pesquisa criticar, no 

sentido pejorativo, o que foi apontado pela professora entrevistada, mas é essencial 

destacar que o contexto escolar é complexo, formado por diversos atores e sobre o qual 

gravitam as mais diferentes forças em suas diferentes intensidades. Ao se 

responsabilizar apenas o professor, por ser esse ator social o que está lidando 

diretamente com o processo de construção do conhecimento, exime-se de 

responsabilidade todos os demais envolvidos nesse processo tenso de definição de 

forças. 

Quando perguntado à professora sobre os materiais com os quais trabalha no 

momento de compor suas aulas, foi apontado o livro didático como o principal, 

entretanto também foram citados outros materiais: 

 

Primeiramente, é o livro didático. Eu mesmo, particularmente, gosto 

muito de trabalhar com vídeos, com imagens e se é o nosso dia-a-dia 

ao nosso redor, tiver exemplo, que nós estamos trabalhando, eu gosto 

muito da aula passeio, não esquecendo também o mapa que é muito 

importante. Eu já gosto assim, aquele mapa já ficar fixado na sala de 

aula.  

Então, eu creio que é isso, livro didático, imagens, porque, 

principalmente no Ensino Fundamental, a criança ainda precisa muito 

do concreto, se ela não tiver o concreto, a teoria pra ela se torna vaga. 

Então, eu gosto muito da aula passeio, do diálogo, fazer a rodinha pra 

cada um expor suas ideias, essa aula diferenciada, que essa aula, a 

experiência que eu tenho, eu vejo que dá resultado. (Professora 

entrevistada). 
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Callai (2011, p. 136) pondera que os livros didáticos, em específico os da área de 

Geografia, “quando bem organizados e de acordo com as referências da ciência e da 

geografia escolar, o seu uso pode se tornar adequado ao mais exigente professor”. A 

autora ainda argumenta que “se o professor não consegue ser o condutor de sua aula – 

seja por falta de conhecimento específico da matéria, seja por falta de outras condições, 

alguém externo a ele, ocupa o seu lugar” (CALLAI, idem, p. 139), neste caso, esse 

“alguém” pode ser o livro didático. 

 Na fala da professora, é o uso do livro didático que se destaca como principal 

material utilizado, assim como o é para a maioria do professorado brasileiro (D‟AVILA, 

2008; CISTERNAS, 2012). No entanto, percebe-se que ela tenta articular o que tem 

sido trabalhado em sala de aula com aquilo que o aluno tem contato para além da sala 

de aula. Na proposição de uma aula passeio (estudo do meio) e uso de vídeos e imagens, 

a criança mantem-se atenta ao que é falado pelo adulto, no caso, pela professora. Nesse 

caso, o que é falado pode ser imediatamente contraposto ou comprovado pelo o que o 

aluno tem acesso.  

Entretanto, cabe cautela ao que a professora apontou sobre o uso de mapas. 

Ainda que defenda a utilização de mapas em sala de aula, não era do conhecimento 

desta professora o acervo de mapas da escola, que possui produções cartográficas 

históricas e atuais, sendo que as atuais contemplam desde o estado de Goiás até o 

planisfério, em seus mais diferentes temas. Entende-se que o não conhecimento deste 

material por parte da professora não é apenas de sua responsabilidade. Seria importante 

que as escolas, mesmo as particulares, propiciassem ao seu quadro de docentes espaços-

tempos formativos internos, onde professores dos diferentes componentes curriculares 

pudessem trocar experiências, materiais e sugestões metodológicas para o 

aprimoramento das aulas. Um regime de trabalho baseado em hora-aula inviabiliza esse 

tipo de espaço-tempo formativo, por isso, talvez, a professora tenha se surpreendido ao 

saber da quantidade de mapas existentes na escola em que trabalha e dos quais nunca 

fez uso. 

Na terceira visita à escola, procurou-se dados junto à coordenação pedagógica 

que pudessem referendar os dados da entrevista pesquisa (relatórios e planos de aula). 

Por meio dos dados e informações encontrados é possível atestar que o uso de outros 

materiais nas aulas da professora é uma constante, sendo que já houve casos da 
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professora encenar para seus alunos o modo de vida de povos tradicionais que vivem às 

margens do Rio Araguaia. Esse fato chama a atenção porque, pela encenação, o aluno 

fica com a atenção voltada para o que o professor está propondo. E, por ser um lugar 

que os alunos conhecem bastante, acredita-se que a mediação do conhecimento por 

meio da encenação de povos ribeirinhos do Araguaia contribuiu de maneira significativa 

para o aluno compreender aspectos menos evidentes, mas importantes que fazem parte 

da vida daqueles pescadores. Voltando à fala da professora, tem-se que a diferenciação 

de atividades e propostas metodológicas para a apreensão do conteúdo ocorre nas 

seguintes circunstâncias:  

 

[...] De acordo com o conteúdo, às vezes é conteúdo não dá pra mim, 

às vezes aquele conteúdo só dá pra fazer uma roda de diálogo, cada 

um expor sua ideia. O outro conteúdo eu já consigo pegar imagens, 

pegar vídeos, já tem outro conteúdo. Mas depende muito do conteúdo, 

que o aluno pode trazer fotos, daquilo que a gente tá abordando, varia 

do conteúdo, mas nem sempre dá pra trabalhar todos, mas essas são as 

maneiras que eu gosto de estar trabalhando. (Professora entrevistada). 

 

Cavalcanti (1999, p. 128) assinala que o livro didático necessita apontar para 

situações que desafiem o aluno, principalmente, a partir da discussão do conceito 

trabalhado, porque, assim, o aluno será 

 

[...] sujeito do processo, em atividade frente ao meio externo, o qual 

deve ser „inserido‟ no processo como objeto de conhecimento, ou seja, 

o aluno deve ter com esse meio (que são os conteúdos escolares) uma 

relação ativa, uma espécie de incômodo desafio que o leve a um 

desejo de conhecê-lo.  

 

A professora se mostra presa aos conteúdos trabalhados, não contemplando, por 

exemplo, componente importante para a definição do que trabalhar e de como trabalhar 

em sala de aula, que são os objetivos. Mais importante do que os conteúdos definirem 

quais os recursos didáticos com os quais se deve trabalhar é saber aonde se quer chegar. 

Somente a partir daí se deve elencar um conteúdo e uma metodologia para se alcançar 

aquele objetivo inicial. 
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Quando perguntado como a professora entende a relação do livro didático de 

veiculação nacional e o de veiculação regional, ela respondeu que 

  

[...] o nacional ele acaba pro aluno, sendo uma aprendizagem 

superficial, porque nem sempre traz para o aluno o que realmente vai 

fazer com que aquela aprendizagem seja significativa. E quando se 

aponta para o regional, tudo aquilo ali se torna mais fácil e mais claro, 

então, eu vejo que existem muitas diferenças até então para trabalhar 

com o aluno e para a aprendizagem do aluno. Quando se torna assim 

nacional, acaba tendo uma aprendizagem que poderia ser assim, 

eficaz. 

 

É importante avaliar, a partir dessa fala, uma contraposição ao que a professora 

havia respondido anteriormente sobre os problemas no ensino de Geografia. Se como 

havia respondido antes, o grande entrave é o modo como o professor aborda o conteúdo, 

então, independente de o livro ser de veiculação nacional ou regional, o conteúdo seria 

apreendido pelo aluno utilizando-se um ou outro livro, fato este que dependeria somente 

do professor. Talvez fosse relevante chamar a professora a avaliar a sua fala. A reflexão 

sobre suas respostas viabilizaria a ampliação de sua percepção sobre o processo de 

aprendizagem, em toda a sua complexidade, sendo possível assim entender que a 

aprendizagem do aluno não depende basicamente da atuação do professor. Afinal, este 

precisa ter um material didático voltado para a realidade concreta do aluno porque, 

assim, ficará mais fácil, prazeroso e significativo o que for trabalhado em sala de aula.  

 

 

3.3 O olhar do professor sobre o lugar 

  

 

No primeiro encontro realizado com a professora para a explicação dos objetivos 

da pesquisa e convite à sua participação como sujeito pesquisado, ela mostrou interesse, 

mas também certa dificuldade em entender qual a importância de se pesquisar algo tão 

específico como era, em seu entendimento, o conceito de lugar. Mediante a dificuldade 
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apresentada, foi explicado para a professora o que estava sendo entendido por lugar e 

que este não se restringe ao que somente é fisicamente próximo ao sujeito. Foi 

explicado também que, caso permanecesse a dúvida sobre a conceitualização da 

categoria lugar, seria importante que a professora consultasse os textos complementares 

presentes no campo “Orientações ao professor” existente no livro didático.  

A ideia de a professora procurar o entendimento sobre essa conceitualização era 

de que o pesquisador não lhe desse uma resposta pronta e acabada, e que o livro 

didático suprisse um de seus objetivos: ser meio de formação continuada ao professor 

que dele faz uso. 

Ao final das orientações sobre os capítulos, consta, além de textos formativos, 

uma lista de autores e livros dos quais os professores podem fazer uso para que 

apreendam melhor e com maior significância e criticidade aquilo que a obra propõe 

como conteúdo escolar. Uma vez que o livro se pauta pelo entendimento de Goiás na 

ótica do local-global, são trazidos como referência da Geografia do Brasil, estudiosos 

que também são fontes bibliográficas para a epistemologia da Geografia, autores, como 

Milton Santos, Manuel Correa de Andrade, Antonio Carlos Robert Moraes, Ana Fani 

Alessandri Carlos e Rogerio Haesbaert.  

O debate sobre a correlação entre as escalas de análise pode ser compreendido a 

partir da argumentação de Castellar (2009, p. 51). Segundo a autora, “analisar em várias 

escalas geográficas possibilita o processo de generalização dos fenômenos que serão 

estudados”. Isto é, quando o livro didático fornece ao professor possibilidades de pensar 

o espaço a partir de diferentes (mas complementares) escalas de análise, este livro acaba 

por potencializar a este profissional dos anos inicias a capacidade de generalização 

daquilo que está contido no livro-texto usado por seus alunos. 

 Segundo a professora, o livro regional propicia também uma relação com o 

contexto nacional, “porque ele foca em especial a região, mas não deixa de lado a nação 

ao redor”. Entretanto, para a professora os livros de veiculação nacional, em geral, não 

conseguem abordar o lugar de vivência do aluno e, quando o fazem, “fica muito 

superficial, fica muito aberto a abordagem”. Pelo apresentado na fala da professora, 

decidiu-se perguntar de que maneira ela entende que o livro didático regional contribui 

para a compreensão do conceito de lugar, tanto por parte do professor quanto por parte 

do aluno. Eis a resposta:  
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Eu creio, assim, que a partir do momento que o social se desenvolve, 

então, assim, apresentar para o aluno que primeiramente ao social, a 

sociedade, que ela está em desenvolvimento... (pausa). Ele traz muita 

informação, clara e objetiva, explicando e diferenciando sobre o tema 

a ser trabalhado, então, dá pra estar fazendo essa abordagem. 

 

A resposta se inicia de maneira satisfatória, levantando a questão da atuação da 

sociedade na definição, desenvolvimento e organização dos lugares. Mas, em certo 

momento, a professora parece não ter compreendido a pergunta e destoa do que foi 

proposto inicialmente, é quando começa apresentar frases controversas ao que tinha 

argumentado antes. Talvez a fuga na resposta seja reflexo de sua formação inicial não 

ter contemplado aspectos teóricos consistentes no campo da Geografia, uma vez que 

não são somente as informações sobre um lugar que contribuem para alguém conhecer 

aquele lugar e, mais que isso, construir seu conhecimento e um entendimento do que 

vem a ser o lugar e como ele está organizado. Se fosse assim, a disciplina Geografia 

poderia ser dispensada do currículo escolar, uma vez que essas informações e dados 

sobre os diferentes lugares estão presentes na internet e disponíveis a todos.  

Pela pausa da entrevistada e pela resposta considerada vaga, optou-se por refazer 

a pergunta, mas, dessa vez, apresentando aspectos teóricos sobre o lugar de maneira 

mais incisiva. Assim, indagou-se mais uma vez, por meio de outras palavras as 

possibilidades de o livro-texto analisado permitir o entendimento de lugar a partir inter-

relação entre aquilo que é específico e o que é geral e o que faz sentido no cotidiano do 

aluno. Para esta pergunta a única resposta obtida foi: “Sim, ele [o livro] proporciona 

esse conhecimento”. Talvez por ter se dispersado na pergunta anterior e ter sido 

submetida a um contato rápido com algo que não lhe é comum, a professora tenha 

optado por apenas responder sem argumentar a sua resposta. Pondera-se, com essa fala 

da professora, que no momento da análise do livro pelo pesquisador, para a composição 

do capítulo 1, não houve o reconhecimento de situações apresentadas no material que 

proporcionassem, no entendimento do pesquisador, a relação de afetividade do aluno 

para com o lugar. Pode-se entender que esse desacordo da fala da professora com o que 

foi encontrado durante a análise de conteúdo ocorra por conta do que tem sido 

defendido ao longo dessa dissertação. O protagonismo do professor frente ao material 

didático utilizado é o que torna o aprendizado mais ou menos significativo ao aluno. 
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 Em outro momento, soube-se que durante sua graduação, nas aulas voltadas 

para a aprendizagem do conhecimento geográfico, não houve contato com a categoria 

lugar. Esse fato pode ser outra justificativa para a resposta sem argumentação da 

professora. Entende-se, com isso, que, embora desde o início a professora tenha se 

mostrado interessada em participar da pesquisa, ela também tenha se mostrado com 

dúvidas sobre o objeto teórico almejado de análise. Para a professora, diferente dos 

livros didáticos nacionais, o livro didático regional é o que melhor proporciona ao aluno 

uma aprendizagem na qual lugar e mundo são pares dialéticos que se complementam e 

estão intimamente ligados. 

Como a professora, no momento em que foi proposto argumentar sobre as 

diferentes concepções de lugar, acabou se esquivando da pergunta, não foi possível 

analisar o modo como ela entende que o livro didático selecionado pode proporcionar 

um trabalho pedagógico voltado para a construção do conhecimento a partir da 

afetividade do aluno pelo lugar do qual faz parte.  

Por se estar no final do segundo bimestre, nas proximidades do início das férias 

escolares, também não foi possível acompanhar as aulas da professora pesquisada, isso 

porque,  naquele momento, seriam fechadas as últimas atividades avaliativas e parte de 

seus alunos já estava viajando. Esses fatos não dariam margem para se inserir, de um 

momento para o outro, um sujeito novo na sala de aula – o pesquisador. No início do 

terceiro bimestre, não foi possível a entrada do pesquisador em sala de aula porque este, 

durante o período de férias, foi convocado em concurso público no Distrito Federal. Tal 

fato impossibilitou o seu retorno ao município onde está sediada a escola da qual é 

funcionária a professora entrevistada. Reconhece-se a relevância de se acompanhar o 

processo de lida direta do professor com seus alunos, na busca pela mediação do 

conhecimento destes sujeitos que estão sendo formados cidadãos. Mas, devido aos 

empecilhos e contratempos, não houve a possibilidade de observação de aulas. 

Por haver a possibilidade de mudança e incorporação de novos materiais 

didáticos no ano letivo seguinte, acredita-se que, mediante a postura da coordenadora 

pedagógica e da professora pesquisada, possivelmente serão adotados livros didáticos e 

materiais mais específicos para se trabalhar diretamente com a construção do 

conhecimento espacial tendo como referência o estado de Goiás. Não necessariamente 

será adotado o livro pesquisado, mas ficou evidente na fala dos sujeitos participantes da 
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pesquisa a importância de correlacionar o que tem sido estudado em sala de aula com o 

que está no cotidiano dos alunos. 

Como nos anos iniciais há a atuação de pedagogos, vale ressaltar que os aspectos 

formativos constantes no Manual do Professor são de suma importância para que o 

professor possa entender, academicamente, os conteúdos escolares trazidos pelos livros 

e quais as finalidades destes conteúdos dentro da Geografia. Igualmente, há a 

perspectiva de se conseguir discernir sobre quais as possiblidades de construção do 

conhecimento e da cidadania a partir do referido conteúdo trazido pelo livro.  

Para finalizar este tópico, quando perguntada sobre os aspectos de formação 

continuada proporcionados pelo livro, a professora argumentou que esse processo frente 

ao livro didático regional aconteceu porque, nesse material, há uma série de exemplos 

concretos e específicos que poderão ser utilizados em sala de aula no momento das 

aulas de Geografia. Para a professora, possuir um livro de Geografia de cunho regional 

a ajuda devido aos exemplos trazidos que são, segundo ela, parte da realidade do aluno. 

Entretanto, é importante ressaltar que não há no livro exemplos do município de Crixás, 

sendo necessária a mediação crítica do professor. 

 

 

3.4 A cidadania no processo de ensino-aprendizagem de Geografia dos anos iniciais 

 

 

Se a função do ensino de Geografia na escola é formar modos de pensar 

geográficos, ou seja, entender o porquê da organização espacial de objetos, fenômenos, 

pessoas e movimentos (CAVALCANTI, 2002), torna-se pertinente refletir sobre como 

esta possiblidade de construção de pensamento (e conhecimento) está potencialmente 

presente no trabalho em sala de aula dos anos iniciais do Ensino Fundamental através 

dos livros didáticos. Callai (2011) argumenta que é necessário que o professor não guie 

seus alunos para a constituição de um nacionalismo e preconceito regional para com as 

outras realidades. O trabalho com os conteúdos, em especial os atitudinais, diz respeito 

também ao reconhecimento do outro como membro da sociedade. Nesse sentido, esses 
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conteúdos são parte essencial do trabalho da Geografia para os anos iniciais e, por isso 

mesmo, há a necessidade de constarem nos livros didáticos voltados para essa etapa de 

ensino. 

A obra analisada se mostra isenta de preconceitos (das mais diversas naturezas). 

Aliás, o que se percebe na obra é um constate encaminhamento para que o aluno possa 

se relacionar com o mundo e com as pessoas que fazem parte deste, de maneira sensível 

e respeitosa. Ao tratar da função do migrante na constituição da população goiana, o 

livro-texto procura desmistificar o chavão de que o migrante traz consigo apenas coisas 

ruins. Nota-se que a preocupação da obra não é dizer se é vantagem ou desvantagem ter 

nascido ou não no estado em que se mora, a ideia central é “explorar a temática sobre o 

crescimento das cidades e o papel do migrante, procurando identificar as manifestações 

culturais presentes na paisagem urbana e rural” (O.P., p. 18).  

No livro-texto encontra-se que, “ao migrar, as pessoas levam consigo seu modo 

de vida, suas lembranças, sua cultura. Esses traços culturais podem ser percebidos na 

forma de falar, nas músicas e na comida” (L-T., p. 58). Tratando o migrante como 

sujeito com trajetória e cultura, a obra permite ao aluno compreender as diferentes 

contribuições do migrante ao estado de Goiás e, consequentemente, ao município em 

que mora. 

No que diz respeito à situação dos idosos, a obra levanta a discussão do 

planejamento do Estado para com a Previdência Social, buscando, com isso, garantir o 

mínimo de dignidade aos idosos. É também demonstrado que, visando à garantia dos 

direitos das pessoas acima de sessenta anos, foi elaborado, no Brasil, o Estatuto do 

Idoso, que trata como crime a discriminação e a violência contra os idosos. Essas 

situações são interessantes de serem apresentadas aos alunos porque, assim, o idoso 

passa a não ser visto como um problema à família, mas como um cidadão que 

contribuiu com a sociedade brasileira e que atualmente tem os seus direitos inalienáveis, 

garantidos por lei. O livro-texto (p. 60) expõe que 

 

[...] é essencial que o Estado planeje, com muita atenção, os recursos 

que serão gastos no atendimento aos idosos, afinal todos vamos 

envelhecer um dia. Pelas estatísticas, o número de pessoas com idade 

ainda mais avançada será maior a cada ano, pois graças aos novos 

medicamentos, aos cuidados com a alimentação e à melhoria nas 

condições de vida, o ser humano está vivendo cada vez mais.  
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Para assegurar a qualidade de vida dos idosos, foi criado o Estatuto do 

Idoso. A partir dessa lei, maltratar ou discriminar idosos, seja na fila 

de um banco, seja em um ônibus, é crime. 

 

Quando relata sobre a composição étnica da população goiana, a obra propõe 

correlações entre a classe social à qual a pessoa pertence e a sua etnia. Este fato poderia 

ser interpretado como indução ao preconceito, mas, quando se analisam as orientações 

ao professor (p. 20) para o desenvolvimento do tema a partir da interdisciplinaridade, 

tem-se que “um tema que proporcionaria uma boa discussão é a questão de sexo e cor 

da população, aproveitando a atividade para a reflexão a respeito do modo como essas 

questões são tratadas nos desenhos animados e nas novelas”. Pode-se argumentar que 

etnia e classe social não é o mesmo que etnia e sexo, porém ambos os temas podem ser 

levantados pelo professor, no intuito de sanar a omissão do livro. Isso permite ao aluno, 

no debate, construir a compreensão de que tanto as relações de sexo e etnia como as de 

classe social e etnia têm fortes raízes culturais e históricas na sociedade brasileira e que 

a pobreza dos negros e pardos em Goiás não é um fato isolado, mas pertence a um 

contexto social mais amplo.   

Santos (2008) argumenta que a disciplina de Geografia nos anos iniciais precisa 

subsidiar ao aluno o seu entendimento de que ele pertence e produz o espaço no qual ele 

e a sociedade como um todo estão presentes. Neste sentido, pode-se dizer que desde 

essa etapa de ensino, a formação cidadã deve ser uma preocupação aos livros didáticos, 

às propostas curriculares e, mais diretamente, ao professor. Em determinados trechos, a 

obra pesquisada possibilita ao aluno pensar sobre como suas práticas cotidianas (suas e 

das demais pessoas) influenciam na construção de uma sociedade que seja efetivamente 

cidadã, principalmente no capítulo seis. Todavia, percebe-se que em outras situações o 

livro-texto poderia ter ampliado a discussão acerca das práticas e da cidadania. 

Como exemplo de propiciar a reflexão acerca das práticas socioespaciais do 

aluno, o livro-texto destaca que, 

 

[...] se quisermos morar em um estado ou em uma cidade melhor, 

onde não haja fome, crianças pedindo esmola nas ruas, rios poluídos 

ou violência, temos de participar diariamente da rotina social: 

conhecendo os programas dos políticos para saber em quem votar, 

reciclando ou reutilizando materiais, economizando água e energia, 

não jogando lixo nas ruas etc. (L-T., p.13). 
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O capítulo seis, que versa sobre a qualidade de vida da população goiana e os 

impactos causados pela ocupação desordenada e não conscientização da população para 

os elementos naturais, dedica grande parte da discussão ao tema da cidadania. O mais 

importante é que toda essa discussão não é enviesada apenas para o que consta nas leis e 

normas oficiais, mas versa sobre as práticas dos próprios alunos em seu grupo social, 

em seu contexto cotidiano, a partir de problemas que o aluno vive ou de problemas que 

ele pode evitar.  

Dentre os exemplos, pode-se destacar o debate sobre o uso e desperdício de água 

(p. 115, 116, 117); o problema das enchentes nos contextos urbanos (p. 124); e a 

questão da moradia, enquanto aspecto potencializador da obtenção da cidadania (p. 

126). É importante que existam momentos no livro-texto que versem sobre discussões 

acerca da construção da cidadania, todavia propor um capítulo para isso é tornar os 

conteúdos atitudinais independentes ou com pouca relação com os conteúdos 

conceituais e procedimentais (mais evocados nos capítulos anteriores). É relevante, para 

a criança, que ela perceba que a realidade em que vive não é um todo fragmentado, mas 

é um todo coeso com especificidades. Por isso é que o trabalho inicialmente com os 

conteúdos procedimentais e conceituais, separados dos atitudinais, acaba por 

empobrecer a visão de mundo dos alunos. Em determinado trecho da obra, após a 

demonstração de problemas sociais que se apresentam em Goiás, atesta-se que 

 

[...] Inteirar-se desses assuntos e discuti-los é muito importante para a 

formação do cidadão, que deve estar consciente de seus direitos e 

deveres sociais e participar das tomadas de decisões, seja por meio da 

escolha dos representantes no governo, pelas eleições, seja debatendo 

os problemas da comunidade nas associações de bairros ou mesmo em 

casa. Essas são formas de exercer a cidadania. (L-T., p. 129) 

 

 

Entretanto, no capítulo 4, quando trata da substituição da vegetação nativa por 

culturas humanas, o livro-texto traz a discussão para o campo de alguns impactos 

causados ao contexto natural. Seria importante versar o debate também para a 

necessidade da população humana em produzir gêneros alimentícios, o que poderia 

justificar, em parte, a substituição da vegetação natural pelas diversas culturas agrícolas. 
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Não se está propondo que o livro-texto apresente elementos para referendar a destruição 

do substrato natural, mas que demonstre ao aluno que não há somente um lado ruim na 

produção agropecuária, que esta é necessária à comunidade humana. O grande 

problema, então, é o manejo inadequado e sem preocupação com o futuro de alguns 

atores sociais. 

Ao discutir a hidrografia do estado de Goiás, o livro-texto articula este fator 

natural às atividades de turismo, principalmente no Rio Araguaia (p. 89) e no complexo 

turístico de Caldas Novas – Rio Quente (p. 91). Todavia, o mais importante de se 

articular neste tópico seria a poluição das águas e as dificuldades de abastecimento que 

a população goiana poderia ter ou que, em alguns casos, já tem. Esses elementos só 

aparecem no capítulo seis, ao se estudar a qualidade de vida dos goianos. Seria 

interessante para que o aluno compreendesse seu papel de cidadão que o livro-texto lhe 

demonstrasse quais as implicações da não destinação correta do lixo, da falta de rede de 

esgotos na cidade e da destinação irregular dos esgotos em córregos, rios e outros 

corpos hídricos. É mostrado ao aluno que 

 

[...] o grande problema de hoje é como preservar as suas águas [do Rio 

Meia Ponte]. Com o crescimento das cidades e das fábricas às 

margens desse rio [Rio Meia Ponte] e de seus afluentes, torna-se 

inevitável o desmatamento de áreas que protegem suas águas. Além 

disso, pessoas e fábricas despejam lixo e esgoto sem nenhum 

tratamento diretamente no rio, o que contribui para sua poluição. 

Alguns córregos e ribeirões em cidades como Goiânia e Anápolis, por 

exemplo, parecem esgotos a céu aberto (L-T., p. 90. Com adaptação). 

 

 

Conforme o texto descreve, parece que o problema é irremediável. Para mostrar 

ao aluno que há solução quanto ao exposto, poderia ser solicitado que pesquisasse sobre 

exemplos de cursos d‟água que foram despoluídos e qual o papel da população local 

neste debate (ex.: Rio Tâmisa, Rio Reno, Rio Sena). Outra questão que se faz implícita 

neste trecho é que a conscientização da população sobre o problema da poluição é 

essencial, porém isso não é debatido de modo que o aluno se perceba, também, como 

um possível poluidor, mas apenas como alguém que pode buscar melhorias, conforme o 

próximo trecho. Entretanto, mais importante que buscar os direitos de cidadão é que o 

aluno reconheça a sua ação no contexto discutido e vislumbre soluções para tais 

problemas a partir, por exemplo, da mudança de hábitos. O trecho sobre a construção da 

cidadania aborda que: 
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É necessário que a população exija e que as autoridades municipais, 

estaduais e federais cumpram o seu papel de impedir a ocupação de 

margens de córregos e rios e o desmatamento de seu entorno, 

fiscalizar para que o lixo seja recolhido e levado a depósitos 

adequados, além de construir estações de tratamento do esgoto, tanto 

doméstico quanto industrial, para separar os poluentes e devolver a 

água limpa aos rios. (L-T., p. 90). 

 

Para Lopes (2009, p. 42), “as crianças, ao negociarem suas infâncias com o 

mundo adulto, fazem-no de forma situada, localizada, tornando-se potenciais agentes 

produtoras de espaços, lugares”. Então, estabelece-se que as crianças produzem espaços 

e lugares. No entanto, cabem as indagações: como a escola e os materiais didáticos 

podem lidar com este fato em seu cotidiano, como esta dimensão da construção prática 

do espaço por crianças está trabalhada nos currículos oficiais e nos livros didáticos de 

Geografia dos anos iniciais do Ensino Fundamental? São essas as perguntas que 

centralizam o desenvolvimento do tópico. De acordo com Gonçalves e Lopes (2008, p. 

48), 

 

[...] ler o mundo não é apenas saber ler um mapa, apesar de essa 

leitura ser extremamente importante para a Geografia. É ir um pouco 

mais além, é ler a vida nas entrelinhas do cotidiano de cada um, 

relacionar Geografia Humana com Geografia Física de forma 

articulada e plena, completando-as; compreender que as paisagens são 

consequências da interação do homem com a sociedade. 

(GONÇALVES e LOPES; 2008, p. 48).  

 

Um exemplo que pode ser indicado como a preocupação com a interação da 

sociedade e natureza é a atividade da página 123 do livro-texto analisado. Nesta 

atividade, é solicitado aos alunos que observem duas representações de um mesmo lugar 

– em diferentes épocas – para, então, responderem às questões seguintes: “1) O que 

mudou na segunda paisagem e como isso afeta o meio ambiente? 2) O que acontecerá se 

o rio da segunda ilustração transbordar?”. Estas atividades proporcionam ao aluno um 

tempo para reflexão das causas e efeitos da ocupação desordenada do espaço, assim 

como podem se constituir em demonstrações de que não é a natureza que está invadindo 
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o espaço da sociedade, mas a sociedade é que não tem planejado corretamente a sua 

organização espacial frente aos elementos físico-naturais. 

Entender os motivos desta organização espacial é um dos aportes para a 

construção da cidadania. Aliás, sendo o público alvo dos anos iniciais crianças de seis a 

dez anos, o entendimento da espacialidade já é um grande avanço rumo a uma 

concepção de cidadania que não esteja circunscrita ao que está disposto nas leis, mas 

uma cidadania voltada para o cotidiano do cidadão e de seu grupo social. Segundo Silva 

(2012), a cidadania que se busca no processo de ensino-aprendizagem não se restringe 

somente aos direitos mínimos de manutenção da vida do cidadão, mas alcança os 

direitos essenciais para a manutenção da vida do cidadão e do grupo social do qual faz 

parte. O autor ainda destaca que cabe “à escola o trabalho de sistematizar o 

conhecimento da humanidade e apresentar valores sociais aos educandos, então, a 

cidadania precisa ser um tema recorrente nas aulas de todas as matérias” (SILVA, 2012, 

p. 21). Entende-se que a obra analisada pode auxiliar o aluno no reconhecimento, 

entendimento e execução de práticas que se pautem no respeito, na individualidade e 

proposição da cidadania ativa. Mesmo que algumas das práticas citadas não sejam 

explicitamente incentivadas, pode-se inferir que as práticas que a obra pode 

proporcionar possibilitam ao aluno o alcance das demais. 

No capítulo 2 da obra analisada, um dos objetivos é “estimular os alunos a 

pensar na participação política como uma forma de melhorar a vida das pessoas” (O.P., 

p. 13). Entende-se que este objetivo seja um forte potencializador da obra frente à 

constituição da cidadania ativa do aluno (as ações cidadãs executadas no dia a dia). Ao 

se analisar o livro-texto, percebe-se que o alcance deste objetivo está relacionado à 

eleição de representantes para o poder executivo e legislativo do município e do estado. 

Entretanto, outras possibilidades poderiam ser apresentadas pelo livro-texto e 

certamente teriam maior ligação com o cotidiano do aluno. Um exemplo é a 

participação e apoio a atos públicos voltados para a melhoria da vida na cidade, como 

mutirões para asfaltamento de ruas, manifestações contra aumento da passagem de 

ônibus e outros mais. Estes exemplos estão mais presentes no cotidiano da criança 

porque, no Brasil, como explicitado por Santos (1996), a escolha dos representantes 

políticos se resume ao ato de votar, antes e após este ato o cidadão não se manifesta em 

prol da fiscalização de seus representantes. Já os exemplos mencionados ligam-se à vida 

do aluno porque ora este precisa pegar ônibus para ir à escola, ora seus pais utilizam o 
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transporte coletivo para seus deslocamentos, ora o bairro em que mora não está 

asfaltado, ora o bairro por onde circula no trajeto casa-escola não possui obras de 

infraestrutura necessárias à vida de seus moradores. 

Ao final do capítulo seis, a obra propõe que o aluno reflita, a partir de um texto 

sobre como as suas ações individuais e coletivas podem propiciar uma sociedade melhor 

para o próprio aluno e para o grupo social do qual faz parte. Este fato é importante 

porque o aluno pode chegar a questionar práticas não democráticas existentes dentro e 

fora de sala de aula. O aluno pode passar a reconhecer-se como um cidadão possuidor 

de direitos e deveres pode modificar uma realidade posta, mediante ações, por ele 

desenvolvidas, baseadas em reflexões contextuais.  

Quanto à cidadania defendida neste trabalho, é importante ressaltar que os 

documentos que regulamentam a Educação formal no Brasil, como já explicitado, 

colocam que a cidadania é um dos objetivos centrais do processo de ensino-

aprendizagem desencadeado na escola (BRASIL, 1997a; BRASIL, 2006). Todavia, faz-

se necessário reconhecer qual perspectiva de cidadania tem sido veiculada pelos livros 

didáticos. A cidadania não pode ser entendida apenas como o acesso a direitos e deveres 

(CERQUIER-MANZINI, 2010), é necessário que o cidadão se perceba como um 

indivíduo que possui o direito a ter direitos (BENEVIDES, 2004). Mas, a construção da 

cidadania não se limita a esse reconhecimento, pois faz-se necessário que o cidadão se 

compreenda como membro de uma sociedade contraditória, segregadora e 

discriminatória (SANTOS, 1996) e que, a partir de sua individualidade, busque 

caminhos para atuar em prol da coletividade.  

Como o foco do trabalho são os anos iniciais do Ensino Fundamental, é 

necessário esclarecer que não se está defendendo que os livros didáticos tragam 

conotações de que as crianças saiam às ruas com faixas e cartazes para promover a 

revolução social, embora Camacho (2011) possua dados que demonstrem a participação 

de crianças em movimento social organizado. O que se pretende é reconhecer como as 

questões de construção da cidadania para a constituição do pensamento autônomo e 

crítico se realizam a partir da mediação do professor com aquilo que os livros didáticos 

trazem. Isso significa destacar as potencialidades do livro didático em favorecer ao 

aluno o reconhecimento de si dentro do contexto social e como suas práticas sociais 

reverberam determinadas atitudes cidadãs (e críticas) ou não.  
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Para Silva (2012), o entendimento por parte das crianças de que suas práticas 

sociais, que também são socioespaciais, não são desinteressadas, mas fruto de um 

contexto social e histórico, é um direcionamento essencial para a construção do 

pensamento espacial crítico. Afinal, a criança terá possibilidades de reconhecer as 

injustiças que por ventura seu grupo social venha a praticar e, a partir daí, de buscar 

meios para minimizar tais injustiças. 

Como a Geografia dos anos iniciais pode efetivamente auxiliar o aluno na 

construção de seu pensamento crítico? A principal e mais importante maneira seria por 

meio do trabalho com as categorias geográficas e temas essenciais para o entendimento 

dos modos de pensar geográficos, seriam eles: o espaço, o lugar, o território, a 

globalização, a cidade, a cartografia, a natureza e a sociedade (BRASIL, 1997a; 

CAVALCANTI, 2002). Para Callai (2011, p. 129), estas categorias e temas podem 

aparecer nas aulas na forma de conteúdos, os quais “são importantes, pois permitem 

estabelecer a especificidade da disciplina e o diferencial dela em relação às demais áreas 

do conhecimento”. 

 Se o lugar é elemento importante para a construção da cidadania, elementos da 

cidadania são imprescindíveis para o entendimento de lugar. Um desses aspectos diz 

respeito à construção da identidade dos cidadãos. Segundo Cavalcanti (2009, p. 146), “a 

identidade é um fenômeno relacional. Seu aparecimento advém de uma interação de 

elementos, neste caso de indivíduos com seus lugares, com formas de vida e com os 

modos de expressão” que lhes são próprios, mas também, em muitos casos, 

compartilhados. Nas palavras de Callai (2011), é no lugar que se pode entender as 

demandas universais – globais – porque, segundo a autora, é no lugar que o sujeito 

produz e reproduz a sua vida e a de seus pares, e esta (re)produção está sempre 

permeada por demandas não só locais, mas de outras instâncias escalares. Este inter-

relacionamento das demandas em escalas diversas afeta diretamente o modo como as 

pessoas de uma determinada localidade entendem, percebem e sentem o lugar em que 

vivem.  

 Neste sentido, o lugar pode ser “bom” para se viver, mas a falta de emprego – 

uma das premissas da sociedade global – o torna pontencialmente pouco atrativo à 

manutenção das pessoas que por lá nasceram, fazendo com que estas migrem a outras 
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localidades para a satisfação de uma necessidade que, incialmente, não era sua, mas 

que, por implicações globais, foram tomadas para si. 

 

O conhecimento das potencialidades do lugar e das capacidades de 

ação das pessoas que ali vivem são condições fundamentais para o 

exercício de fazer do lugar aquilo que interesse a quem vive nele, 

reconhecer que existem potencialidades no lugar e que as pessoas têm 

capacidades, muitas vezes para além do que lhes é exigido e até 

permitido, já é um passo na busca de construção de um lugar solidário 

para a vida de todos que ali vivem, mas acima de tudo é muito 

importante ter a compreensão do que está acontecendo, seja no lugar, 

seja no mundo. (CALLAI, 2011, p. 137).  

  

 Nos anos iniciais, o ensino de Geografia precisa respeitar as características 

didático-metodológicas desse nível de escolaridade (STRAFORINI, 2004), isto é, o 

professor tem que ter em mente que está lidando com crianças com pouco e, às vezes, 

com nenhum conhecimento escolar. Contudo, por esse motivo, não se deve renegar a 

urgência de um ensino sistemático dos conteúdos geográficos. Para tanto, o professor, 

na tentativa de buscar a atenção e entusiasmo da criança para o processo de 

escolarização e construção do conhecimento geográfico, necessita da utilização de 

metodologias que condigam com a realidade da criança.  

 Callai (2005) argumenta que para que a criança tenha a curiosidade instigada 

pelo educador, nesta fase de desenvolvimento, as brincadeiras e outros recursos, como 

globos, mapas, passeios, fotografias etc., são elementos que podem contribuir com o 

processo de ensino-aprendizagem de Geografia, uma vez que dão base ao trabalho do 

professor e instigarão o aluno a construir seu conhecimento, a partir da mediação do 

educador. Entretanto, mesmo que ambos os autores defendam a utilização de outros 

encaminhamentos para o ensino de Geografia, o livro didático ainda tem que ser 

pensado na perspectiva deste processo de ensino-aprendizagem voltado para a 

construção da cidadania, pois, na composição de um livro, não se recorre somente ao 

texto escrito. 

Schaffer (2010, p. 137) argumenta que “o uso do livro didático está associado a 

uma função social e pedagógica relevante à construção do conhecimento através do 
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trabalho com texto impresso, o que permite a ampliação deste universo de 

conhecimento”. Porém como mencionado, atualmente não só o texto escrito compõe o 

livro didático. Ainda que a parte escrita lhe seja condição sine qua non, o livro didático 

está cada vez mais repleto de imagens, mapas, desenhos, fotografias, tabelas, gráficos, 

indicações de filmes, livros literários e outros elementos. Tais elementos não fazem 

parte dos livros apenas para completar suas páginas, tampouco porque o Edital PNLD 

faz essa exigência. Esses elementos têm aparecido cada vez mais nos livros porque 

potencializam o aprendizado do aluno. 

No que diz respeito às fotografias e imagens trazidas no livro-texto pesquisado, 

estas se mostram isentas de preconceitos, demonstrando ao aluno a configuração real da 

população brasileira, ou seja, não se privilegia uma ou outra etnia, ou classe social.  

Como um dos focos da obra é o entendimento por parte do aluno da linguagem 

cartográfica, já no primeiro capítulo os mapas são apresentados, como: 

 

[...] um dos principais instrumentos para a prática dos estudos 

geográficos. Além de apresentar procedimentos para a formação do 

aluno-leitor de mapas, o texto e as atividades buscam enfatizar a 

importância do incentivo à construção cartográfica, isto é, a 

habilitação do aluno como mapeador (O.P., p. 8). 

  

 A isenção de preconceito nas fotografias e imagens pode ser comprovada através 

da imagem da página 13 do livro-texto (Fig. 09), na qual fica explícito que a escola é 

um espaço de encontro das mais diversas culturas. Na fotografia da página 53 (Fig. 10), 

isso também pode ser observado, pois esta destaca uma homenagem que o migrante 

recebe em Goiás dada a sua importância no processo de constituição da sociedade 

goiana. A referida fotografia traz a imagem de um supermercado, que recebeu o nome 

“Candango”, localizado em Águas Lindas de Goiás (Entorno do Distrito Federal), e seu 

caminhão de entregas. Considerando a quantidade de migrantes residentes no 

município, segundo dados do Censo Demográfico de 2010 (IBGE, 2011), do total de 

159.378 pessoas que moram em Águas Lindas de Goiás, apenas 79.545 são naturais do 

Centro-Oeste. Se for levado em conta que deste total ainda existem pessoas vindas de 

outros estados da região e de outros municípios de Goiás, a população natural de Águas 
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Lindas é extremamente pequena, se comparada ao total de moradores. Sendo assim, um 

supermercado de grande fluxo prestar homenagem a quem não nasceu no lugar pode 

significar o reconhecimento da função do migrante no contexto da construção de 

Brasília e da organização espacial do Entorno do Distrito Federal.  

 

Figura 09 – Escola enquanto espaço de encontro de diferentes culturas. Livro-texto, p. 13. 

 

 

Figura 10 – Reconhecimento do migrante em Goiás. Livro-texto, p. 53. 

 

 Outra fotografia que pode referendar a inexistência de preconceito nas imagens 

divulgadas pelo livro-texto é a de uma idosa com uma criança no colo (L-T., p. 60), 

ambas do sexo feminino, que traz a seguinte legenda: “ tratar os idosos com carinho e 

respeito é um dever de todo cidadão”. Ainda neste aspecto, podem-se mencionar os 

desenhos das páginas 129 e 132, que demonstram que tanto a escola como a sociedade 

como um todo estão repletas de pessoas de diferentes idades, gêneros e etnias. E cada 

uma precisa ter a sua individualidade respeitada pelos demais e deve respeitar a 

individualidade de terceiros, para que, assim, a vida em coletividade seja menos 

conflitiva. 
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 Mesmo que a cartografia seja um dos destaques (uma das preocupações 

principais presentes na obra) e que os autores enfatizem que a legenda é um elemento 

essencial na representação cartográfica (O.P., p. 8), é apresentado ao aluno um mapa do 

Brasil no qual se destaca Goiás, dos demais estados e do Distrito Federal, sem que este 

fato seja explicado no texto ou mesmo em uma legenda na referida produção 

cartográfica (L-T., p. 15) (Fig 11). O aluno, neste caso, pode inferir um determinado 

grau de importância ao estado de Goiás, frente aos demais, que na verdade não existe. 

Como se sabe, a nação brasileira é constituída por entes federados e cada qual em sua 

instância possui o mesmo grau de importância que seus pares. O referido destaque 

poderia dar voga ao povo goiano como mais importante que os demais brasileiros, 

proporcionando a xenofobia e o preconceito de outras ordens a não goianos. 

 

Figura 11 – Mapa “Brasil: Divisão Política (2009)” com ausência de legenda. Livro-texto, p. 15. 

 

 Callai (2001, p. 145) aponta que a educação precisa colocar os alunos como 

participantes da vida em sociedade e não como espectadores. É preciso dar bases 

necessárias aos alunos para que realizem a cidadania e permitir-lhes “encarar, analisar, 

pensar e agir como se vivessem de fato em uma sociedade democrática que lhes desse 

oportunidade do exercício político de sua condição de cidadão”. Porém, esse objetivo só 
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será alcançado se a consciência de participação das decisões sociais se implantar 

também na escola, para que o aluno, desde cedo, tenha o entendimento de que ele 

também pode ajudar a melhorar o mundo que habita. Segundo dados do Guia do Livro 

Didático (PNLD, 2012), ao buscar a formação para a cidadania por meio do livro 

didático analisado, o professor deverá se atentar a outras fontes, quando a discussão 

versar sobre temas como homofobia, participação indígena na sociedade atual, gênero, 

entre outros.  

 Consoante o que foi discutido até aqui, perguntou-se para a professora 

entrevistada se o livro didático analisado proporciona ao aluno meios para a sua 

formação cidadã. Ela respondeu com as seguintes palavras: 

 

Consegue sim, porque ele traz muitas informações, o livro sempre traz 

pesquisa, dê sua opinião, seu ponto de vista, para ele como ele vai agir 

no ser cidadão nessa sociedade, então ele traz. A teoria, ele traz muito 

pro aluno, como ele vai agir e trabalhar. Então, dá pra ele tirar como 

ele vai agir como cidadão na sociedade. 

  

 Percebe-se, com a fala da professora, que há uma consonância com o que ela 

argumenta e com o que o pesquisador ponderou no momento de analisar o livro. 

Entretanto, não é o livro por si que fará esse trabalho de mediação, é o professor em 

contato com o aluno e com um objetivo em mente que proporcionará meios para que 

este livro torne-se um instrumento a mais no processo de construção do conhecimento e 

cidadania espaciais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

Em determinados momentos de apresentação dos dados da pesquisa, em especial 

da documental, é possível se perceber a articulação de temas fundantes e 

complementares da dissertação: lugar, cidadania, noções espaciais, linguagens, entre 

outros. Esse fato pode ser explicado pela complexidade que envolve todos esses temas e 

suas diversas articulações. Por isso, ainda que pouco didático à apresentação dos dados, 

entende-se que, dessa maneira, o leitor compreendeu a envergadura de uma pesquisa 

acadêmica que se destina a investigar tais elementos. 

Pode ter parecido controverso ao leitor pouco atento um único trabalho 

apresentar questões relacionadas à subjetividade do sujeito e às contradições 

socioespaciais que permeiam as escalas geográficas, mas, pela própria organização do 

texto e pela sistematização teórica, é possível compreender quais as concepções de 

método, ciência e aprendizagem aqui definidas. 

Ainda que esta pesquisa tenha contemplado apenas a visão do professor sobre a 

sua atuação frente a um material didático de Geografia, entende-se que é de grande valia 

para o processo de reflexão acerca do conhecimento geográfico escolar pesar a “fala” do 

aluno junto ao que tem sido proposto pelo livro e como o professor tem trabalhado com 

os conteúdos. O aluno, enquanto protagonista de seu processo de construção do 

conhecimento, precisa ser ouvido e ter sua opinião levada em consideração por autores, 

pesquisadores e professores que fazem uso rotineiramente do livro didático. 

Utilizar o livro didático rotineiramente não significa se mostrar apático à 

realidade posta na atualidade. Como se defende, o livro é apenas um material de apoio à 

prática do professor. Por isso, ao utilizar o livro diariamente, mas de uma maneira 

comprometida com o aprendizado e voltada para o entendimento do aluno sobre o que 

se passa a sua volta, o professor não estará sendo eclipsado por este material, que, em 

muitas situações, é entendido, como: 1) o guia curricular do professor; 2) o objetivo 

maior do processo de ensino-aprendizagem (“vencer” o livro até o final do ano); 3) 

dono da verdade absoluta e que não deve ser contestado. 
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Para os anos iniciais, mas também para toda a escolarização, é importante que o 

livro didático possibilite ao professor fontes para a formação continuada, em especial, 

no que diz respeito às categorias de análises do campo científico que referendam a 

disciplina escolar. Com essa contribuição do livro didático ao processo formativo do 

professor, acredita-se que o ato de refletir sobre sua prática e a busca por outras fontes 

de conhecimento científico serão cada vez mais valorizados e priorizados. Isso faz com 

que o professor seja a cada dia mais competente no processo de mediação do 

conhecimento do aluno. 

Com a concretização do PNLD, muito dos erros e omissões dos livros didáticos 

foram sanados. Entretanto, este recurso de trabalho do professor não é o detentor da 

verdade única e incontestável. É necessário sempre um olhar crítico e atento ao livro, 

não no sentido de diminuir sua importância, mas no sentido de reconhecer suas 

limitações, lacunas e falhas. 

Os documentos curriculares, quando bem estruturados e organizados, são de 

importância cabal para auxiliar o professor na definição de metas e objetivos gerais a 

serem alcançados em sala de aula. Entretanto, assim como os livros didáticos, os 

documentos curriculares não podem se sobrepor à atuação docente e, tampouco, tornar o 

professor um repetidor de receitas acabadas. É função primordial do professor analisar 

livros e documentos curriculares, adequando-os às necessidades que percebe em sala de 

aula, isso porque o trabalho do professor é, ainda que rotineiro, essencialmente 

intelectual. Com isso, emerge a necessidade de se refletir sobre propostas curriculares e 

livros didáticos, para que não se reproduza ingenuamente o que estes materiais trazem 

como propostas. 

O lugar no ensino-aprendizagem de Geografia dos anos iniciais é um dos meios 

para que o aluno comece a entender a realidade da qual faz parte de maneira menos 

ingênua e desinteressada. É por meio de um ensino que veicule as demandas subjetivas 

e objetivas em suas maiores contradições que o lugar terá realmente algum significado 

para o aluno, dentro e fora de sala de aula. 

No livro pesquisado constatou-se que o lugar é desvendado por meio das 

contradições sociais que lhes são próprias. Os autores organizam o livro de tal maneira 

que o conceito de lugar perpassa por todos os conteúdos apresentados, entretanto, é 

importante ressaltar que em momento algum o livro recorre a definições prontas sobre o 
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lugar. Considera-se esse aspecto um ganho para a aprendizagem porque instiga o aluno 

a construir seu próprio conceito de lugar por meio dos dados e evidências apresentados. 

Apenas ressalva-se que as atividades poderiam problematizar mais a realidade social 

presente nos lugares, porque dessa maneira o aluno se sentiria mais instigado a 

pesquisar e a compreender o lugar em suas diferentes nuances.  

Para um livro didático possibilitar satisfatoriamente o estudo do lugar do aluno, 

não necessariamente este livro precisa abordar exemplos dos diferentes lugares para 

que, assim, fique a cargo do professor “pinçar” o exemplo mais próximo da realidade. 

Entende-se que isso, ter um livro repleto dos mais diversos exemplos de lugar é ilógico, 

pouco didático, oneroso e superficial. Para contemplar o lugar de vivência do aluno, o 

livro didático pode fazê-lo a partir de situações cotidianas comuns, problemas 

enfrentados por diversas camadas sociais e problematizações, em especial, nos 

exercícios, introdução de novos conteúdos e execução de trabalhos extraclasse. Tal 

iniciativa dá margem para que o aluno entenda a organização socioespacial do lugar que 

compõe, construa seu conhecimento e, ainda, possibilita que ele possa intervir em sua 

realidade a fim de melhorá-la. 

Com base no que foi apresentado e proposto nesta dissertação, não se espera que 

o aluno saia das salas de aula como um teórico possuidor da verdade absoluta. O que se 

espera é que o aluno seja capaz de reconhecer os problemas por ele e seus pares 

enfrentados e que, a partir de seu conhecimento, possa intervir de maneira 

comprometida buscando o melhor para todos. Somente assim se poderá dizer que o 

ensino de Geografia nos anos iniciais está contribuindo para a formação cidadã dos 

alunos. 

Para o entendimento do lugar e a formação cidadã, é essencial a atenção ao 

desenvolvimento de noções espaciais, estas são adquiridas pelo aluno por meio de sua 

interação com o mundo e internalizadas a partir da linguagem escrita, oral ou visual. 

Sem o desenvolvimento da linguagem, outras funções psicológicas importantes para a 

formação cidadã e construção do conhecimento mostram-se comprometidas. É por meio 

da linguagem que o aluno perceberá o sentido global do lugar do qual faz parte e terá 

possibilidades de compreender as contradições inscritas nos lugares e os mais diferentes 

sentimentos que as pessoas têm por esses lugares. Com a incorporação do sentido global 
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de lugar, a criança está muito mais próxima de uma formação cidadã, ética e 

comprometida com vivência em sociedade. 

Quanto à formação cidadã que o livro didático pesquisado possibilita, entende-se 

que não se restringe a cidadania formal – aquela presente nas leis e decretos –, mas 

chega a cidadania prática – aquela que o aluno vivencia e percebe no seu dia a dia. 

Dessa maneira, entende-se que o livro contempla um dos objetivos básicos da educação 

formal, ainda que pautado em leis, mas privilegiando o que está presente na realidade do 

aluno.  

No processo de construção de conceitos científicos, a criança reorganiza os 

conceitos cotidianos aos quais já tinha acesso, permitindo a inter-relação entre esses 

conceitos e tornando o seu entendimento da realidade cada vez mais completo e crítico. 

Assim, outros aspectos que lhe eram indiferentes ou sem sentido passam a ter 

significado dentro do contexto social que a envolve.  
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