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RESUMO 

O professor na prática educacional busca na diversidade de recursos disponíveis suporte no 
livro didático. Este, de fundamental importância no processo de ensino aprendizagem, além 
de ser disponível a todo alunado, deve ser utilizado como um dos recursos a serem explorados 
no convívio docente e não o único. É a partir desta análise que objetivamos compreender e 
analisar duas coleções distintas de livros didáticos da área geográfica para que através de uma 
análise crítica e construtivista possa desvendar conteúdos descritivos, tendenciosos e que 
limitem os alunos a relacionarem o teórico com a realidade. Desta forma é tarefa do professor 
identificar tais elementos de conteúdos metodológicos a fim de que o processo ensino 
aprendizagem não fique refém da reprodução do livro didático na sala de aula por ser um  
recurso disponível aos alunos. 

Palavras chaves: Livro Didático, Professor e Ensino. 

 

RESUMEN 

El profesor en la práctica educacional busca en la diversidad de recursos disponibles, soporte 
en el libro didáctico, este de fundamental importancia en el proceso de enseñanza aprendizaje, 
además de ser disponible a todos los alumnos, debe ser utilizado como uno de los recursos a 
ser explorado en el convivio docente y no el único. Es a partir de este análisis que 
objetivamos comprender y analizar dos colecciones distintas de libros didácticos del área 
geográfica para que a través de un análisis crítico y constructivista pueda desvendar 
contenidos descriptivos, tendenciosos y que limiten los alumnos a relacionaren el teórico con 
la realidad. De esta forma es tarea del profesor identificar tales elementos de contenidos 
metodológicos a fin de que el proceso enseñanza aprendizaje no quede rehén de la producción 
del libro didáctico en la sala de aula devido ser recusos disponibles a los alumnos.      
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      I - O LIVRO DIDÀTICO NO ENSINO 

 

O livro didático surge como material impresso destinado ao processo de 

aprendizagem ou formação acadêmica no mundo, já no século XVII. Mas o volume de obras 

só aumenta a partir de meados do século XIX, com o maior número de conhecimentos, devido 

à sistematização das ciências, sobretudo da geografia, estando relacionado ao 

desenvolvimento do capitalismo e suas necessidades para ampliação na sociedade. 

O professor a partir do compromisso com a prática educacional, busca na diversidade 

de diversos recursos disponíveis, um apoio no processo da aprendizagem para a construção do 

conhecimento. Aulas ilustradas com mapas, globo terrestre, gravuras, cartazes, o livro 

didático além do uso de tecnologia como data show entre outras técnicas de pesquisas 

informacionais, dão suporte para o docente ministrar as aulas, devendo sempre estar 

envolvido em um método de análise e concepção de educação que tanto pode conformar o 

modelo de sociedade existente ou pode representar um momento para a superação das 

contradições de uma sociedade de classes.  

Entre os recursos usados pelo docente de geografia está o livro didático, como 

análise referencial do trabalho em questão, instrumento este essencial, senão indispensável, 

pelo menos necessário como complemento às atividades didático-pedagógicas, devendo ser 

utilizado apenas como um dos recursos entre os que já foram citados.  

Ao nos depararmos com um livro didático devemos nos perguntar, até que ponto o 

mesmo é suficiente para a apreensão dos conteúdos pelos alunos? Alguns livros didáticos 

trazem em sua essência os interesses da classe dominante, logo mascarando a real situação em 

que estamos vivendo tão quanto a realidade vivenciada pelos alunos.  

Desta forma, cabe ao professor a tarefa de desvendar as contradições que estão 

presentes em cada conteúdo trabalhado no livro. Esta tarefa é um tanto complexa, árdua e 

difícil, pois o professor muitas vezes, é refém do livro didático, submetido a um processo de 

alienação e por isso, reproduzem em sala de aula, as desigualdades existentes na sociedade. 

Como afirma Libâneo (1994, p. 139.) “Há uma distinção dos conteúdos de ensino para 
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diferentes grupos sociais: para uns, esses conteúdos reforçam os privilégios, para outros 

fortalecem os espíritos de submissão e conformismo”.  

Nos livros didáticos estão presentes conteúdos de ensino, uma reunião variada dos 

conhecimentos que retrata a vida da sociedade, podendo apresentá-la de forma superficial, ou 

seja, focando simplesmente a aparência, interessando à classe dominante que mantém seu 

poder, ou ainda, fazendo uma análise crítica sobre a realidade social. . Neste sentido, o 

conhecimento geográfico torna-se um instrumento de grande importância na vida do aluno, 

conforme menciona Castogiovanni 1994 - idem “(...) a Geografia que o aluno estuda deve 

permitir que ele se perceba como participante do espaço que estuda, onde os fenômenos que 

ali ocorrem são resultados da vida e do trabalho dos homens e estão inseridos num processo 

de desenvolvimento”  

 Cabe ao profissional docente, de acordo com as suas experiências e reflexões, usar 

os conteúdos de forma a proporcionar aos alunos um conhecimento melhor contextualizado. 

Não adianta realizar um trabalho organizado, seguindo uma ordem lógica se a finalidade for 

apenas à reprodução do conteúdo que está posto, sem a mínima análise crítica ou aproximação 

deste com os alunos. De acordo com Libâneo, 

 

Não basta a seleção e organização lógica dos conteúdos para transmiti-los. 
Antes, os próprios conteúdos devem incluir elementos da vivência prática 
dos alunos para torná-los mais significativos, mais vivos, mais vitais, de 
modo que eles possam assimilá-los ativa e conscientemente (1994, p.128).   

 

Um profissional que se diz comprometido com sua profissão de magistério, 

responsável pela boa formação de seus alunos, coloca os dicentes como sujeito na produção 

do conhecimento, superando o modelo mnemônico de ensino tradicional, onde o aluno tinha 

como objetivo principal a memorização repetitiva dos conteúdos, para superar esses 

obstáculos o docente deve escolher livros que motive a criatividade, que seja fieis nas 

afirmações, que tenha uma correta representação cartográfica enfocando o espaço como uma 

totalidade e que não deixe de valorizar a realidade dos alunos, assim estará sendo 

desenvolvida uma maior interação nas suas múltiplas dimensões, encaminhando-se para a 

compreensão da realidade social refletida pelos diversos lugares. 

II- OBJETIVOS 
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O desenvolvimento deste artigo tem como objetivo analisar e discutir o tema 

agropecuária, inserido nas duas coleções de livros didáticos trabalhado na pesquisa oriundos 

do ensino fundamental e que apresentam conteúdos distintos em relação às questões 

metodológicas da geografia. Neste sentido, pretendemos mostrar como as diferentes coleções 

causam interferência no processo de ensino aprendizagem. A partir das considerações 

expostas, seguindo uma perspectiva crítica, sendo possível desvendar através de uma mesma 

temática as variáveis encontradas: as informações contidas nas respectivas obras; os conceitos 

específicos do tema escolhidos, tão quanto os dados, gráficos, mapas, atividades extra classe, 

que enfoque o espaço como totalidade, valorizando a realidade do alunado. 

III- PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

Inicialmente foram realizadas analises de referenciais teórico-metodológicos em sala 

de aula, na disciplina Laboratório de Ensino em Geografia, ministrado pela professora Dra 

Márcia E. Silva Carvalho, sendo em seguida sendo aperfeiçoados os conteúdos discutidos na 

prática de estágio. Esta prática nos deu suporte juntamente com a busca de leituras 

complementares a realizarem críticas construtivistas a cerca da melhor escolha do recurso 

didático pedagógico.  

Os livros didáticos analisados foram: Coleção Geografia Homem e Espaço de Elian 

Alabi Lucci e Anselmo Lazaro Branco, como também a Coleção: Geografia Crítica de J. 

William Vesentini e Vânia Vlach. 

O tema Agropecuária foi escolhido entre os diversos conteúdos para avaliação das 

duas obras acima destacadas, pois tem relevância no processo de construção do espaço agrário 

brasileiro, que por muito tempo foi a atividade econômica principal do país. 

 

IV- AS OBRAS ANALISADAS 

 Num sentido geral a obra de Vesentini peca, do nosso ponto de vista no 

desencadeamento de idéias, pois, o conteúdo de Indústria, é apresentado anteriormente ao 

processo agropecuário brasileiro, dificultando o entendimento histórico e sistemático dos 

alunos, pois a agropecuária, atividade peculiar do processo  de construção do espaço 

geográfico, é posta antes mesmo do processo industrial. 
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Por outro lado, apresenta uma boa qualidade do material impresso, sendo bem 

visíveis os dados e informação para o conhecimento dos alunos a entenderem a atual realidade 

do espaço brasileiro. 

Este tema está presente durante todas as coleções do quinto ao nono ano do ensino 

fundamental. Já no que se refere à proporção entre conteúdo e imagens também oferecem uma 

ótima relação de cada tema e conteúdo. Em ambas as obras, as imagens específicas de 

determinado local como também de diversas regiões proporcionam conhecer outros espaços 

do mundo, permitindo assim, melhor conhecimento teórico e visual por parte dos alunos 

como também auxiliar a transmissão do conteúdo pelo professor. 

 Na Coleção Homem e Espaço de Lucci e Branco, as categorias geográficas de 

espaço são abordadas em todos os conteúdos, sejam esses econômicos, sociais e políticos, 

porém não trazem uma conceituação adequada para integrar os discentes nos conceitos, como 

afirma Corrêa 1996,  a análise do espaço é de fundamental importância, pois “pode ser visto 

como instrumento político, um campo de ações de individuo ou grupo, ligado ao processo de 

reprodução da força de trabalho através do consumo.” Isso serve antes de qualquer coisa para 

situar a dinâmica social no contexto de espacialidade. 

Por outro lado, a Coleção Geografia Crítica de Vesentini e Vlach traz os conceitos de 

espaço e paisagem no sexto ano, isso mostra a importância de uma coleção comprometida 

com a aprendizagem no início da vida acadêmica que espera superar suas expectativas na 

geografia escolar como instrumento de transformação como aponta o próprio Vesentini, o 

educador deve ter a oportunidade de conhecer nos livros didáticos ao qual é um dos únicos 

materiais que os alunos têm acesso a compreensão e dinâmica do espaço, este produzido pelo 

homem, que as causas deram as formas na relação entre sociedade e natureza.  

A visão crítica é mais visualizada na Coleção da Geografia Crítica, nela são 

abordados os problemas ambientes de grandes centros urbanos, por exemplo, devido à 

ausência de áreas verdes e intensa concentração de indústrias. Nesse contexto são abordadas 

também as relações sociais de substituição de mão-de-obra pelas máquinas, fatores políticos e 

econômicos como estratégias de desenvolvimento para os centros e os aspectos culturais 

explana o espaço como lugar que se expressa a partir de uma longa vivência. 
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No que se refere à coleção Homem e Espaço de Lucci e Branco –, a análise é feita a 

partir de relações referentes ao centro sul do país, tornando mais distante o conhecimento dos 

alunos, a opinião crítica não é muito apresentada sendo necessária a complementação 

subjetiva do professor ministrante, pois é necessário levar o conteúdo abordado a realidade 

dos alunos, como também suas causas e efeitos, principalmente no que se refere à atividade 

agrícola, concentração fundiária e movimentos sociais no campo, como referência do tema 

escolhido para essa análise. 

Além da necessidade de reflexão por parte do docente buscando as inter-relações 

com o local, os conteúdos nas duas coleções em análise não são transmitidos prioritariamente 

de maneira mnemônica, mas relacionado com imagens e gráficos que facilitam o 

entendimento sem ser necessário apenas enfoca-se nos conceitos. Integram concepções de 

tempo e espaço enfocando mais o global do que o local, ficando essa análise restrita apenas ao 

professor. 

As atividades extraclasses estão presentes nos oito volumes das duas coleções, 

principalmente na de Vesentini, proporcionando um melhor entendimento do assunto 

explanado em sala de aula, dando maiores alternativas para ampliar os conhecimentos. 

No livro do sexto ano da coleção de Vesentini, ele faz referência a agricultura logo 

no seu primeiro volume, localizado no capítulo nove, denominado de litosfera, solo e relevo, 

mostrando a importância que os diferentes tipos de solo têm para a agricultura. No décimo 

capítulo, ele destaca a importância das diferentes formas e altitudes que o terreno pode 

desempenhar para a agricultura. 

 

No volume do sétimo ano, os autores mostram no capítulo seis, a utilização dos 

espaços, destacando a agricultura e o novo espaço rural brasileiro, mostrando como ocorreu o 

processo de ocupação nas diversas regiões e diferenciando-as sua produção e ocupação do 

território brasileiro, desde a chegada dos Lusitanos, buscando enfatizar os problemas 

ambientais causados pelo mau uso do solo por parte principalmente da agroindústria, como 

também, trás o tema da concentração fundiária do País, mostrando as desigualdades na posse 

de terras e a ampla necessidade de uma reforma agrária no Brasil.  

O livro do oitavo ano é apresentado às características a partir dos aspectos físicos, 

econômicos, políticos e culturais, ou seja, espectros gerais do continente Americano. Com 
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relação ao tema tratado (agropecuária), é de suma importância as abordagens que os autores 

colocam no capitulam sete, ao tratar o movimento das ligas camponesas e reforma agrária no 

México, a revolução verde na Índia, situado no décimo quinto, porém, não trata da questão 

agrária brasileira (a segunda mais desigual do mundo), sendo bastante superficial no tema 

abordado.   

 

No nono ano, o livro vem trazendo as características socioeconômicas de todos os 

continentes, não destacando a região sul-americana, apenas situam a mesma quando se refere 

à economia dos Países da Europa oriental, (Eslovênia). 

No primeiro volume do ensino fundamental, ou seja, no sexto ano, da coleção 

Geografia Homem e Espaço cujos autores Elian Alabi Lucci e Anselmo Larazo Branco são 

responsáveis pela seleção dos conteúdos apresentados neste livro didático, dentre os dezenove 

capítulos presentes neste livro escolhemos o capítulo quinze, que se refere ao tema pesquisado 

(agropecuária), é um assunto de extrema importância para os alunos estenderem o espaço 

agrário brasileiro. 

A partir disso, não é perceptível um desencadeamento de idéias, pois ele só é 

abordado depois do conteúdo de atividade industrial, falta conteúdo histórico para situar o 

início da agricultura com a revolução verde até os dias atuais, o autor demonstra aspectos 

positivos na modernização da agropecuária não explanando as conseqüências para o 

ambiente, o solo, os trabalhadores, consumidores desses produtos etc. Além disso, é 

apresentado alguns gráficos que não condizem com a realidade, em relação as propriedades 

rurais que são responsáveis pela maioria da produção alimentícia do país e estão nas mãos de 

uma parcela muito pequena da população.  

O livro referente ao sétimo ano no que se tratam as categorias de análise geográfica, 

não leva o aluno a pensar o espaço vivido por ele de forma crítica, pois os conteúdos 

explanados são predominantemente positivistas, ou seja, apenas relatam alguns fatores sem 

analisar as possíveis conseqüências. 

Entretanto, deve-se destacar que alguns conceitos de linguagem geográfica são 

abordados, porém de forma superficial, sem que haja uma reflexão a respeito deles. 

Provocando uma falta, ou necessidade, de orientação de um olhar mais crítico dos alunos em 

relação ao espaço geográfico. 
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No que se referem às relações sociais, ambientais, políticas, econômicas e culturais, 

observa-se neste exemplar uma necessidade de relacionar as diferentes formas de apropriação 

dos homens para com a natureza juntamente com suas prováveis conseqüências sejam 

políticas, culturais. Entretanto, apesar de propor poucas atividades extraclasses e de apresentar 

formas transmissoras mnemônicas e repetitivas, no aspecto que integra concepção de 

tempo/espaço, uno/diverso, local/global a abordagem feita pelos autores é interessante, pois 

compõe todos esses aspectos. 

O exemplar referente ao oitavo ano do livro Geografia: homem e espaço fazem 

alusão à agropecuária apenas de forma fragmentada, pois este retrata o tema somente da 

realidade dos Estados Unidos e do Canadá, citando em alguns momentos a agricultura em 

termos quantitativos, ou seja, o que é produzido em determinadas localidades deixando de 

lado qual a forma de agricultura, sem despertar uma crítica dos alunos perante as relações 

sociais, culturais, e econômico-ambiental do homem com o seu meio (nesse caso o espaço 

agropecuário), além de apresentar algumas linguagens geográficas sem antes apresentar os 

seus devidos significados e importâncias para o estudo da geografia. 

Outro ponto negativo deste livro é a falta de atividades extraclasse, pois estas são 

importantes ferramentas para um maior aprendizado e compreensão dos estudantes. Porém, 

algumas concepções são abordadas com o intuito de retratar uma visão ampla do espaço 

geográfico como as noções de tempo/espaço, local/global e uno/diverso. 

Sendo assim, o tema analisado é passado para os leitores de maneira dividida e sem a 

preocupação de uma análise crítica dos fatos, levando em consideração apenas o fato 

econômico da agropecuária. 

Para analisar a qualidade do livro didático alguns aspectos como as múltiplas 

linguagens geográficas, relações sócio-ambiental, político-econômica, a capacidade de 

orientação de uma visão crítica, as propostas de atividades extraclasses, entre outras, são 

levadas em consideração. E através desses parâmetros o livro do nono ano, foi analisado e 

considerado de qualidade relativamente boa, pois este exemplar apesar de ser repetitivo e 

pouco crítico apresenta uma continuidade do tema agropecuária das séries anteriores, porém 

com uma visão mais ampla que engloba o tempo e o espaço e as diferentes relações do 

homem com o espaço por ele vivido e modificado. Além de trazer uma gama de aspectos da 

linguagem geográfica fazendo alusão ao contexto exposto no livro com a realidade do aluno. 
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Contudo, alguns tópicos do livro são transmitidos de forma mnemônica, pois são 

apenas citadas para reforçar o que já fora abordado. Então, apesar de alguns pontos negativos, 

pode-se chegar à conclusão de que o exemplar do livro pode ser utilizado em sala de aula, 

porém com a necessidade de suprir alguns aspectos falhos.  

IV- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O livro didático adquire uma importância fundamental no processo de aprendizagem. 

Ao adquirir o material didático, o professor deve buscar compreender a relação teoria-

realidade que este apresenta ou não e fazer questionamentos buscando compreender se este 

oferece condições para uma reflexão sobre a produção do conhecimento da Geografia. 

Na utilização do livro didático, o professor deve perceber se este oferece ao aluno 

uma possibilidade de uma análise para além das aparências, induzindo este a adquirir um 

pensamento crítico ao mesmo tempo possibilitando a construção do seu conhecimento sobre 

determinados conceitos e temas.  

No processo de construção de ensino o aluno, ao formular seus conhecimentos, vai 

fazê-lo operando com os conceitos do cotidiano e os conceitos científicos que são abordados 

nos livros didáticos, ficando visível a importância do mesmo.  

Em geral, os alunos têm conceitos formulados a respeito das coisas, e a tarefa da 

escola é favorecer a reformulação dos conceitos originários do senso comum em conceitos 

científicos. Para tanto, é fundamental a capacidade de argumentação, que depende do acesso 

às informações e mais ainda, da condição de professor e aluno poder refletir sobre o que o 

livro didático traz na sua concepção de Geografia.  

Neste sentido, o tema agropecuária busca desvendar, através de instrumentos 

científicos os enfoques econômicos, políticos e sociais que debruça-se desde o período 

colonial ate os dias atuais.  O trabalho em sala de aula, com o auxílio do livro didático se 

torna em um instrumento eficaz para a reafirmação ou contraposição dos conceitos trazidos 

pelos alunos em sua prática diária, através do ensino em classe. 
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