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RESUMO

O texto presente trata de uma pesquisa desenvolvida dentro do subprojeto de Geografia do PIBID. Tal investigação
tem como eixo central de análise e discussão o conceito de região. A fim de alcançarmos os objetivos propostos
para este trabalho desenvolveuse alguns procedimentos de pesquisa: revisão bibliográfica e análise do conceito de
região nos livros do 7º ano do Ensino Fundamental que foram aprovados no Programa Nacional do Livro Didático
(PNLD 2017). Buscouse analisar também quais conteúdos da Geografia Física são potencializados ao trabalhar a
proposta de regionalização trazida pelos livros selecionados e verificouse que os conteúdos da Geografia Física
aparecem relacionados ao quadro físico, onde são descritos os complexos vegetais, os tipos climáticos, a hidrografia,
e demais aspectos referentes a condições naturais.

PALAVRAS-CHAVE: Região, Geografia Física, PNLD 2017.

ABSTRACT
The present text deals with a research developed within the Geography subproject of PIBID. This research has as
central axis of analysis and discussion the concept of region. In order to reach the objectives proposed for this work,
some research procedures were developed: bibliographic review and analysis of the concept of region in the books of
the 7th year of Elementary School, which were approved in the National Program of Didactic Book (PNLD 2017). It was
also sought to analyze the contents of Physical Geography in the work of the regionalization proposal brought by the
selected books and it was verified that the contents of Physical Geography appear related to the physical picture,
where the plant complexes, the climatic types, the Hydrography, and other aspects related to natural conditions.

KEY-WORDS: Region, Physical Geography, PNLD 2017.

INTRODUÇÃO

Ao longo da história da Geografia como disciplina escolar, ocorreram amplos debates a respeito dos conhecimentos
geográficos que deveriam ser ensinados aos alunos no Ensino Fundamental e da finalidade de construção desses
conhecimentos.

Nos últimos anos, porém, entre os diversos especialistas no campo das práticas de ensino dessa disciplina, existe um
consenso: o principal objetivo de ensinar Geografia é desenvolver nos alunos uma consciência e uma compreensão
da espacialidade dos elementos e dos fenômenos naturais e sociais. Outro consenso importante entre esses
especialistas em ensino de Geografia é o de que os conteúdos da disciplina no Ensino Fundamental devem ser
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estruturados com base nos conceitos essenciais dessa ciência. Entre eles, destacamse: lugar, paisagem, território e
região, assim como o próprio conceito de espaço geográfico.

O texto presente trata especificamente da análise do conceito de região a partir de uma pesquisa desenvolvida dentro
do subprojeto de Geografia do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência). Acredita-se que
tal conceito permite uma interconexão entre o cotidiano de vivência do aluno com os conteúdos trabalhados, o que
torna mais atrativo e dinâmico o processo de ensinoaprendizagem.

A fim de alcançarmos os objetivos propostos para este trabalho desenvolveuse alguns procedimentos de pesquisa:
revisão bibliográfica (buscouse, apreender o significado teórico acadêmico empregado ao conceito de região) e
análise do conceito de região nos livros do 7º ano do Ensino Fundamental que foram aprovados no Programa
Nacional do Livro Didático (PNLD 2017). Buscouse analisar também quais conteúdos da Geografia Física são
potencializados ao trabalhar a proposta de regionalização trazida pelos livros selecionados.

O CONCEITO DE REGIÃO NO ENSINO DE GEOGRAFIA

O conceito de região é tido para alguns autores em Geografia como muito importante para os estudos geográficos e
para o ensino de Geografia. Para Corrêa (2000, p. 5) “os conceitos de região e organização espacial são básicos para
se compreender o caráter distinto da geografia no âmbito das ciências sócias, indicando a via geográfica de
conhecimento da sociedade”.

Para entendemos o conceito de região segundo Gomes (2012) é preciso ao invés de trabalhar com conceitos ‘’puros’’,
buscar os diferentes usos e diferentes operacionalidades do conceito. Este pensamento nos permite conhecer os
diferentes sentidos que podem existir no conceito de região nas diversas esferas onde é utilizada. Gomes (2012)
destaca que na linguagem cotidiana do senso comum, a noção de região está relacionada a dois princípios básicos: o
de localização e o de extensão. Esta pode ser associada à localização e a extensão de um certo fato ou fenômeno, ou
ser referencial de limites ligados à diversidade espacial.

No século XVIII o conceito região era identificado como um elemento da geografia física, sendo um elemento da
natureza. Este fato era decorrente do uso de bacias hidrográficas como demarcadores naturais das regiões. A partir
deste pensamento nasce a noção de região geográfica, ou regiãopaisagem, (GOMES, 2012)

Lacoste (1988, p.63), por sua vez, destaca que:

Os geógrafos de algum modo, acabam por naturalizar a ideia de região: não falam eles das
regiões calcárias, de regiões graníticas, de regiões frias, de regiões florestais Eles utilizam
a noção de região, que é fundamentalmente política, para designar todas espécies de
conjuntos espaciais, quer sejam topográficos, geológicos, climáticos, botânicos,
demográficos, econômicos ou culturais.

Assim, a região é uma concepção política com ligação direta com os objetivos de um pesquisador em seu estudo
ontológico. O pensamento geográfico obteve influência de diversas correntes filosóficas, entre as principais correntes
do pensamento geográfico destacamse o possibilismo, a nova geografia e a geografia crítica. O possibilismo e a nova
geografia apostam fortemente na categoria região, embora com abordagens epistêmicas distintas.

A corrente da Geografia crítica, por exemplo, traz o conceito de região a partir das definições da nova geografia,
contudo apresenta avanços nas perspectivas de análise do espaço embasado na dialética marxista e no materialismo
histórico. Desta forma, a relação sociedade e natureza volta ao cenário percebida pela perspectiva do pensamento
marxista. A crise da geografia clássica surge junto com uma nova discussão sobre a noção de região e a crítica
central está na falta de teorias, tornando assim qualquer fato algo único.

Cavalcanti (2003), ao discutir o conceito no ensino da Geografia escolar, destaca que é possível compreender a
região como uma área formada por articulações particulares no quadro de uma sociedade globalizada. Definese
assim região a partir de recortes múltiplos com elementos fundamentais, como a relação de pertencimento e
identidade entre os homens e seu território, o jogo político no estabelecimento de regiões autônomas entre um poder
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central, a questão do controle e da gestão de um território.

O conceito de região nos livros de Geografia do 7º ano do ensino fundamental: as regiões brasileiras

Ao trabalhar o conceito de região fazse necessário que o professor problematize com os alunos essas divisões
regionais e questione quais os critérios que foram utilizados para chegar a determinada divisão, uma vez que, há
diferentes possibilidades de regionalizar. Haesbaert (2014) destaca que o conceito de região é um conceito
fundamental para o ensino: grande parte das estruturas curriculares, tanto em termos de ensino básico quanto de
ensino universitário (disciplinas da área de Geografia Regional), ainda é pautada por divisões regionais, seja em
escala nacional (Geografia Regional do Brasil), mundial (Geografia Regional do Mundo). Haesbaert (2014) também
destaca que há dois caminhos a seguir:

 um dedutivo (do todo às partes) o que significa entender o espaço a partir do reconhecimento de sua diferenças;

 um indutivo (das partes a conjuntos mais amplos) e isso envolve agrupamento de suas unidades espaciais por sua
semelhança.

Trabalhar com o aluno o conceito de região, desta forma, é criar condições para que este entenda que há diferentes
possibilidades de regionalização dependendo do sujeito e do objetivo do sujeito que está regionalizando. Assim, ao
trabalhar com as regiões brasileiras (no 7º ano, por exemplo) tornase necessário que o conceito de região seja
tomado como instrumento pedagógico que visa difundir o conhecimento sobre determinada realidade. Neste caso, os
limites regionais servem como referenciais para o processo de conhecimento e análise, pois sem eles não teríamos
como conhecer a diversidade do espaço geográfico. Haesbaert (2014) destaca ainda que:

 A região como conceito, só pode ser percebida pelos processos e métodos de regionalização em que é produzida;

 A regionalização varia histórica e geograficamente; cada concepção epistêmica refaz suas diferenciações regionais e
cada área do planeta manifesta suas características próprias termos dos principais elementos que a diferenciam e/ou
que lhe dotam de coesão/articulação;

 A regionalização varia de acordo com os sujeitos sociais que estão envolvidos: o Estado (em suas regionalizações
para o planejamento), as empresas, os grupos subalternos, os pesquisadores ou os professores em sala de aula.

Como elemento do planejamento desta investigação realizouse uma análise de livros didáticos que serão adotados
na rede pública de educação do Brasil a partir de 2017. Estabeleceuse que seriam analisados todos os livros do 7º
ano do Ensino Fundamental das onze obras aprovadas pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD 2017) do
Ministério da Educação (BRASIL, 2016).

Nesta análise foi verificado o conceito central de região que estava presente em cada obra analisando tanto o Livro do
Aluno quanto o Manual do Professor. Buscouse também identificar quais conteúdos da Geografia Física são
potencializados pelo Livro Didático ao trabalhar a proposta de regionalização adotada. Dados desta análise são
apresentados no quadro a seguir:

Quadro - Análise dos Livros do 7º ano das obras aprovadas no Programa Nacional do Livro
Didático (PNLD 2017: geografia - Ensino fundamental anos finais).

Obra didática Conceito de região na obra didática
Conteúdos da Geografia física
potencializados pela obra
didática

Integralis –
Geografia

Para os autores o termo região é utilizado de
forma bastante usual no cotidiano das pessoas.
No entanto, para a geografia, trata-se de uma
categoria de análise que auxilia no estudo do
espaço geográfico e que difere da abordagem das
demais ciências. (GARCIA; MORAES, 2015)

Relevo, hidrografia, clima,
vegetação.
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Por dentro da
Geografia

Região consiste em agrupar áreas a partir de
alguns critérios, formando uma unidade
territorial que pode ser usada para analisar as
condições de vida da população e propor ações
que diminuam, por exemplo, as desigualdades
sociais. (RIBEIRO, 2015)

Relevo, clima, Hidrografia,
domínios morfoclimáticos.

Geografia Cidadã

Podemos entender região como uma área de
determinado território onde se localizam lugares
com características semelhantes, levando em
consideração a combinação entre elementos
naturais, a economia e aspectos sociais.
(FURQUIM JR, 2015)

Sociedade e Natureza

Projeto Mosaico –
Geografia

A região corresponde a uma determinada porção
da superfície terrestre, de extensão variada, cujas
características a distinguem das áreas vizinhas,
dando-lhe uma certa identidade natural,
econômica e cultural. (GARCIA e BELLUCCI,
2015)

Clima, relevo e vegetação.

Geografia Espaço e
Vivência

Áreas que podem apresentar características
naturais, sociais ou históricas semelhantes, mas
que se distinguem das características encontradas
em outros lugares. (BOLIGIAN, 2015)

Clima, hidrografia e ambiente.

Vontade de saber –
Geografia

A noção de região está ligada à noção de
diferenciação de áreas. Nesse sentido, uma
região é delimitada por apresentar um conjunto
de características distintas em relação às outras
áreas. (TORREZANI, 2015)

Clima, vegetação, relevo e
hidrografia.

Geografia nos dias
de hoje

Região se faz pela coerência funcional que se
estabelece funcional que se estabelece a partir
das relações mutáveis com diferentes pontos. O
conceito de região tornou-se complexo a ponto
de possuir várias definições de suas entidades
regionais.

(GIARDINO, 2015)

Clima, relevo, vegetação,
hidrografia.

Expedições
geográficas

O conceito de região foi escolhido como
caminho didático e como fio condutor para
classificar partes do espaço geográfico com
características semelhantes segundo critérios
previamente estabelecidos.

(ADAS e ADAS 2015)

Relevo, Clima, vegetação e
hidrografia.

Projeto Apoema –
Geografia

Uma região apresenta características que a
individualizam nos aspectos econômico, cultural,
humano ou físico.

(MAGALHÃES, 2015)

Relevo, clima, vegetação e
hidrografia.

Geografia - Homem

Determinadas áreas da superfície terrestre
apresentam naturais, históricas, culturais, sociais
e econômicas que estão relacionadas entre si. A Clima, vegetação, relevo e
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& Espaço cada área dessas podemos denominar região.

(BRANCO e LUCCI, 2015)

hidrografia.

Para viver juntos –
Geografia

Opta-se por utilizar o conceito do Instituto de
Geografia e Estatística (IBGE). Ir além da
compreensão de região é pensar em um espaço
com características comuns, sinalizando por
dados estatísticos. É preciso entender que a
regionalização é decorrente de um processo
histórico, produzido pela ação e interação dos
sujeitos em seu tempo e espaço, de acordo com
seus interesses. (SAMPAIO, 2015)

Hidrografia, clima, vegetação.

Fonte: Organizado pelos autores

O Guia PNLD 2017 (BRASIL, 2016) destaca que apesar das limitações apontadas, não se propõe que o conceito de
região seja suprimido, mas que a ele deva ser incorporado seu avanço conceitual, sobretudo no que diz respeito à
globalização e à sociedade em rede. Nesse sentido, incentivase que as regiões (regiões brasileiras, as Américas e os
continentes) sejam abordadas de forma interrelacionadas e integradas a partir de temas relevantes para a
compreensão do espaço geográfico em sua totalidade, como a discussão sobre a cidade, o campo, questões
socioambientais, as redes (urbanas, de comércio e outros). Por sua vez, a globalização aparece nas Coleções, porém
como conteúdo com pouca reflexão sobre as mencionadas redes; em vista disso, é preciso que fique claro o avanço
técnicocientíficoinformacional que vem revolucionando os meios de produção e de organização do espaço.
Notadamente, muitas Coleções, quando se referem a esse avanço, não fazem menção aos territórios e suas relações.

MORAIS (2013) destaca que o papel da Geografia na escola é formar cidadãos críticos e conscientes de sua atuação
na realidade em que vive. Para isso, fazse necessário relacionar elementos socioculturais com elementos
físiconaturais, sendo este aspecto uma peça fundamental na compreensão da realidade. A formação docente
tornase também um importante ponto de discussão para que o professor consiga relacionar esses elementos.

Ao se trabalhar os conteúdos físiconaturais fazse necessário que o professor desenvolva o conhecimento didático do
conteúdo, para isso, devese ter uma formação específica (conhecimentos da academia e dos estudos do conteúdo)
unificada a uma boa formação didáticopedagógica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os conceitos geográficos de território, de região, de lugar e de paisagem são considerados na Geografia Escolar
como a linguagem própria para fazer a mediação no processo de ensino e de aprendizagem. Toda regionalização
tem seus méritos e limitações e o professor de Geografia em sua prática deve trabalhar com os alunos o conceito de
região de forma que os alunos percebam e tenham consciência deste fato.

Mesmo as regiões que carregam a enorme pretensão de demonstrar um conjunto integrado de características –
naturais e humanas, por exemplo – devem ser problematizadas e questionadas juntamente com os alunos, uma vez
que, toda proposta de regionalização emana de uma determinada leitura de mundo e assim, muda historicamente.

Desta forma, o professor de Geografia deve estar consciente dos objetivos de seu trabalho, do efetivo potencial
explicativo que a regionalização adotada (ou por ele construída) envolve e, ao mesmo tempo, das limitações que ela
implica. Sem se recusar, assim, ao constante trabalho de proposição e crítica dos limites regionais.

Na análise dos livros aprovados no PNLD 2017 verificouse que os conteúdos da Geografia Física aparecem
relacionados ao quadro físico, onde são descritos os complexos vegetais, os tipos climáticos, a hidrografia, e demais
aspectos referentes a condições naturais. As inserções que se referem às questões ambientais, na maioria das
vezes, surgem como um recorte ao final do capítulo ou uma atividade complementar da unidade, quase nunca é
trazido um tema problematizador e mobilizador para a análise das questões ambientais e da relação natureza
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sociedade.
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